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يعــرض النــص القرآني وتعــرض تجربــة النبي 
ـ صلوات اهللا وســالمه عليه ـ أنموذجاً ودرساً في 
االختــالف والتعــّدد والجــدال وتذليل عقبــات التواصل، 
وإمكانيات الوصول إلى توافقات تقّرُب من الحقّ، وال تعني 

التنازُل عنه بأي سبيل.
لقد وقعــت الخالفات بين الرســول ژ وخصومه من 
قريش وأهل العقائد األخرى الكتابية وغير الكتابية في أربعة 

مستويات:
المستوى األعلى والمتصل بفكرة الوحدانية ومقتضياتها؛ 
فاهللا سبحانه ﴿ q p o ﴾ [األعراف: 54]. وقد بدا للوهلة 
األولــى أنّ الخالف من هــذه الناحيــة ليس كبيــرًا، ألن 
 c b a ` ﴿ :القرشيين كانوا يقولون عن أوثانهم
f e d ﴾ [الزمــر: 3]، ويقول أهل الكتــاب من النصارى 
باألقانيم الثالثة واإلله الواحد؛ ولذا فــإنّ القرآن الكريم 
يريد مع الطرفين نقاشــاً تفصيلياً بشــأْن مفهــوم التوحيد 

والسبل والجدال  االختالف 
الحـق إلـى 

� ا��
ٰ�� ا�������

﴾ N M L K J I H G F ﴿
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والوحدانية والشرك والكفر، طالباً تحديد المفاهيم بموضوعيٍة وإنصاف. 
س لذلك بوضع الموحدين في مواجهة المشركين على قدم المساواة:  وقد أس
﴿ N M L K J I H G F ﴾ [ســبأ: 24]. وقــال للطرفين: 
﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [األنبياء: 22] (أي السموات واألرض). وقال: 
﴿ g f e d c b a ﴾ [محمــد: 24]؛ فاســتوعب بذلــك 
النزعة العقلية والطائفية القبلية المتبعة لآلباء واألجداد دونما تفكير. ففي 
هذا المستوى جدالٌ عظيٌم، لكنه يتأســس على قاعدٍة واحدة وهي: التأمل 
العقلي في األســباب والمســببات، وتطلب االســتقامة والنزاهة بعيدًا عن 

االنفعال القبلي والنفسي.
أما المستوى الثاني للجدال ـ بشأن تسوية االختالف أو الهداية إلى 
طريق الحقّ ـ فيتعلّق بالنبــوات والكتب والرســاالت، باعتبار ذلك نهجاً 
لُسنّة اهللا 4 لهداية البشــر وإنصافهم والعناية بهم. وقد جادل القرآن 
والنبي المشركين وأهل الكتاب في أمرين مترابطين من هذه الناحية: نبوة 
محمد ژ بالذات وأنه مبعوٌث رحمــًة للعالمين. واألمر الثاني: أنه خاتم 
النبيين، وبه تبدأ البشرية عهدًا جديدًا من الرشد والرشاد في ظل عناية 
اهللا ورحمته. وكان النزاع شــديدًا في هذا المســتوى أيضاً؛ لكنّ القرآن 
 A @ ? > = < ; : ﴿ :الكريم وضــع له مقاييــس
 Q P O N M L K J I H G F E D C B
Y X W V U T SR ﴾ [آل عمران: 64]. وبذلك ـ وبعيدًا 
عن أي جداٍل في هذا الشأن أو في ذاك ـ صارت قضايا الوحدانية والعيش 
اإلنساني المتساوي هي األمور التي يجري بشــأنها الجدال، وعليها يقوم 

التوافق على الحق.
وأما المستوى الثالث للجدال فهو مستوى رؤية العالم، أو رؤية عالقة 
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اإلنسان بربه وعالقاته بالناس والمجتمع من حوله. والقرآن يدعو الجميع 
إلى التماســك والتضاُمن وصلــة ذوي األرحام، واللجــوء إلى رحمة اهللا 
وفضله، بحيث تســلم المجتمعــات من الصراعــات الســلطوية والمالية 
والحربية. وهو يستخدم مصطلح الفتنة عدة مراٍت لينهى عن الدخول في 
رة. ورغم االستغالل الذي تعرضت له مقولة:  الصراعات الداخلية المدم
«الطاعة» فإنّ المقاصد الدينية من وراء ذلك بدت في األثر «إنما الطاعة 

في المعروف».
والمستوى الرابع للجدال والتنافس بشأن النموذج، دعوتهُ 8 ودعوة 
رســوله صلوات اهللا وســالُمهُ عليه إلى العدل والعدالــة، وتجنب الظلم 
والظلمات في التعامل بين الدول والمجتمعات، والتعامل داخل المجتمعات 
ذاتهــا. فقد هاجم القرآن الربــا، وهاجم المطفّفيــن، ودعا إلى الحكم 
بالعدل، وأنذر األُمم والمجتمعات باالســتبدال للوصــول إلى إدارٍة أفضل 

وأكثر إنسانية.
وفي كل مستوًى من هذه المســتويات أدار القرآن وأدار الرسول ژ 
نقاشــاٍت تفصيلية، كان غرضها الوصول إلى الحــقّ، بما يحقق مصلحة 
الجميع ورضاهم وعيشهم الحر. وبالطبع، فإنّ الجداالت لم توصل دائماً 
إلى حلول، وبخاصة في الحاالت التي رأى فيها الخصوم أنّ مصالحهم لن 
ُتراعى في ظل المتغيرات الجديدة. لكْن حتــى في حالة الغَلَبة، كان من 
 l k j i ﴿ :المفروض أّال يشــعر أحٌد باالنكســار المطلق
 | { z y x w v u t s r q po n m
{~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الحجرات: 9]؛ 
فالصلح والتوافق هو مآل النزاعات والحروب والجداالت؛ ألنّ «ذوي األلباب» 
ينبغي أن تعقلهم عقولهم عــن التردي في مهالــك الصراعات والنزاعات 

المقيتة والقاتلة.
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ظهرت هــذه المبادئ والسياســات لمواجهــة االختالفــات الداخلية 
والخارجية أيام نزول القرآن وعمل الرسول ژ على بناء األُمة. ثم خاض 
المسلمون تجارب زاخرًة عبر عشرات القرون، عرفوا خاللها مناهج أُخرى 
غير تجربة الرســول والراشــدين في حلّ النزاعات. وقد ترجموا رسائل 
مكتوبة في ذلك عن القُدماء. وعندما ظهرت العلوم الكالمية والالهوتية 
بتأثير الفلســفات والعقائــد؛ فإنّ األطــراف المتعددة خاضــت جداالٍت 
ونقاشاٍت بشأن المستويات األربعة التي ذكرناها، وبالمناهج التي ورثوها 

عن اآلباء والمؤسسين في الفلسفة أو في الدين.
لقــد كان الخيط الناظم والحائــل دون أن تتحــول االختالفات إلى 
خالفاٍت وتشرذُمٍ ـ كما يحصل اليوم ـ هو وجود الدوافع اإليمانية القوية 
للتوحيد والتماســك، واإلصرار على حرمة الدم والِعرض والمال، بحسب 

ما جاء عن النبي ژ في خطبة الوداع.
َبْيَد أنّ الواقع الحاضر والذي تسوده صراعات القوة والمجد بأسماء 
شتى، وسط المآسي التي ُتصيُب الناس، يدفع باتجاه الصيرورة لمراجعة 
مســائل التعدد واالختالف وتجربة األُمة في االستقامة والتماسك وتقديم 
اعتبارات المصالح والقضايا الكبرى على ممارسات الفساد واإلفساد التي 

نهى اهللا 4 عنها.
إنّ االختالف ممكنٌ وحاصل. لكنّ المســألة التــي تحول دون تحول 

 Y ﴿ :االختالف إلى خالف مدمر، هي اعتبارات النزاهة واالستقامة
Z ] ﴾ [هود: 112]، وهي االلتزام بثوابت الدين، وثوابت القيم القرآنية.

وهذا الهم أو االهتمام كان وال يزال بين أَولويات المجلة (التسامح + 
التفاهم) منذ إنشائها قبل عقٍد ونيف. فاالختالف في الرأي، والتعدد في 
رة. والحيلولة دون  تلــك أموٌر معتبرةٌ ومقــد النزاع ومصالح الفئات، كل
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تحول االختالفات إلى نزاعاٍت تقوم على مبدأين: وحدة المنزع، وإمكانية 
التوفيق الســلمي بين المصالح المتعددة والمختلفة. وقد أنتج الفالســفة 
والعلماء وأهل الرأي اإلنساني الفكري والعلمي، والقائلون بالعناية اإللهية 
في الكون واإلنسان، مبادئ وقواعد للجدال والحوار والتوافق، رغم تعدد 

الفئات والمصالح.
وتريد مجلة التفاهم في محورها هذا، وْضَع األمور في نصابها لجهاٍت 
ووجوٍه متعددة، معتمدًة النهج القرآني، وتجربة األُمة في التاريخ، في بحث 

مسألة االختالف، والوصول إلى التوافق والتفاهم.
وباهللا التوفيق...





المحـور
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■  أستاذة التعليم العالي في الفكر اإلســـالمي والحوار بين األديان، ورئيسة مركز إنماء لألبحاث 
والدراسات المستقبلية.

إن الحديث عن البواعث الشرعية للجدال في القرآن الكريم 
يفرض علينا تحديد معنى الحق والبيان في مخاطبة الغيرية 
ومســتوياتها كمــا حددها اإلســالم، وهي تعنــي ضمنيــاً التعايش 
والتعارف مع احترام الفروق بالنسبة لألفراد شعوباً وقبائل وجنسيات 

ولغاٍت وأدياناً على حٍد سواء.
النظرة اإلسالمية للعالم ال تعد التعدد والتنوع البشريين من قبل 
الحوادث التاريخية أو االنحرافات الشــخصية أو العيوب اإلنسانية؛ بل 
تعدهما مظهرًا من تدبير اهللا للعالم، وســنة من ُسنن اهللا في الكون، 
ولو شاء اهللا تعالى لخلق الناس على نمط موحد من األفكار والمشارب، 
واألهواء واألذواق، ولكن حكمته ـ ســبحانه ـ اقتضت اختالف البشــر 
وتعددهم في الكون إزاء سموه ووحدانيته، وهو ما أكدته مجموعة من 
آيات الكتاب الحكيم، يقــول تعالى: ﴿ ! " # $ % & 
') ( * + ❁ - . / 10 2 3 ﴾ [هود: 118، 
 s r q p on m l k j ﴿ :119] وقوله تعالى
z y x w v u t ﴾ [المائدة: 48] وفي هذا التأصيل لمبدأ 

■   ��
���� آ�� أ

الكريم القرآن  في  الجدال 
والبيان الحق  بين 
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المحور

الغيرية والتعددية يتجلى مبدأ حق الجدل في تكريم اهللا لإلنســان، واحترام 
إرادته وفكره ومشاعره، وهذه هي أخص خصائص حقوق اإلنسان وأقوم منهج 
للمجتمع اإلنســاني، والبيان الجدلي المبني على أُســس انمــاط الغيرية في 
اإلســالم ينطلق في جوهره من مبدأ التســليم باالختالف حقاً للمختلفين، ال 
يملك أحد أو سلطة حرمانهم منه، وهو معني بالموضوع الذي يكون االختالف 
حولــه، أو الذي ينحصر فيه نطاقــه، فيكون دينياً، مذهبيــاً، لغوياً، ثقافياً، 

عرقياً، اقتصادياً، سياسياً..

��م ا���ل �� ا���آن��

ورد لفظ الجدل واشتقاقاته في القرآن الكريم تسعاً وعشرين مرة، منها 
الفعل (جادل) بأزمنته الثالثــة، والمصدر (الجدال) و(الجــدل). ويبدو من 
توزيع ورود هذه المشتقات على السور القرآنية أن مفهوم الجدال تمحور حول 
المكي بعدد عشرين مرة، بينما ورد تسع مرات في المدني. ولعل تمركز لفظ 
الجدل بين المكي والمدني بنسب متفاوتة يدفعنا إلى قراءة محاور مفاهيمه 

ودالالته بحسب سياقات معانيه التي جاء بها:
فالجدال يعد جزءًا من الطبيعة اإلنسانية، وقد عبّرت عنه اآلية الكريمة 
بدقة وبيان بالغ ﴿ ! " # $ % & ' ) (* + , - 
 L ﴿ :[الكهف: 54] حتى وإن كان جدالً بالباطل في مواجهة الحق ﴾ / .
X W V U T SR Q P O N M ﴾ [الكهف: 56] 
﴿ Z Y X W V U T S R Q P O N ﴾ [غافــر: 4] ﴿ > 

= < ? @ H G F E D C B A ﴾ [الحج: 8].

وموضوع الجدال صاحب النزعة اإلنسانية عبر محطات ممتدة من تاريخ 
 m l k j i h ﴿ :1 وجودها، بدءًا من مجادلة األنبياء
 D C T A @ ﴿ ،[32 :هود] ﴾ t s r q p o n
J I H G F E ﴾ [هود: 74] ﴿ ] \ [ ^ _ 
`e d c b a ﴾ [األنعام: 121] ﴿ ! " # $ % & ' 
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) ( * + , - ./ 0 1 2 3 ﴾ [المجادلــة: 1] مع 
تأكيد استمراية وتواصل ِجِبلّية هذا الســؤال الفطري في اإلنسان إلى يوم 
القيامة: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - . / 

0 ﴾ [النحل: 111].
لقد رّكز بيان معاني الجدل في القرآن على مواطن التدبر واالعتبار، ووجه 
اإلنسان بأسراره النورانية إلى الِنَعِم التي أسبغها اهللا عليه، وفق دروس هادية، 
وِعبٍر رشيدة، يدعو القرآن الكريم إلى تلقيها واجتالء حقائقها نظرًا ومالحظة، 

وتدبرًا وتفكيرًا، ال انقيادًا لذي سلطان، وال انخداعاً لعصبية نفس وهوى.

أ"'�ب ا���آن �� %$�ن 
# اال"!�الل وا���ل:

الخطاب الجدلي في القرآن هو خطاب موجه 
إلى اإلنسان بما له من ثالثة أحوال:

األول: إما أن يعرف الحق ويعمل به.
والثاني: أن يعرفه لكنّ نفســه تخالفه، فال 

توافقه على العمل به.
والثالث: أّال يعرفه فيعارضه.

ومن ثم يكون الحــال األول، قد بلغ الحكمة 
التي أمر اهللا عباده باالقتــداء بمنهجها في طرق 

وآليات الدعوة: والحــال الثاني: من يعرف الحق لكن تخالفه نفســه، فهذا 
يوعظ الموعظة الحســنة، وهما معــاً طريقان إلى الحكمــة والموعظة، وأما 
الجدل فال يدعى به؛ ألنه من باب رد دعوة وترشيدها نحو الحق، فإذا عارض 
الحق معارٌض جودل بالتي هي أحســن، ولهذا قــال: (وجادلهم) فجعله فعًال 
مأمورًا به مع قوله: (ادعهــم)، فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحســنة، 
وأمره أن يجادل بالتي هي أحســن، وقال في الجدال: (بالتي هي أحسن) ولم 
يقل بالَحَسن، كما قال في الموعظة؛ ألن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج 

ورد ��) ا���ل 
وا.!��-�,+ �� ا���آن 
ا�2��� ,��1ً و�/��� 
��ة، �7�� ا��61 (�4دل) 
%@ز�7!+ ا�<ال>;، 
وا��A�ر (ا���ال)، 
و(ا���ل).
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أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة، والموعظة 
ال تدافع كما يدافع الجدال، فما دام الرجل قابًال للحكمة أو الموعظة الحسنة 
أو لهما جميعاً فإنه ال يحتاج إلى مجادلة، فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن. 
فأحقية االستدالل بمنهج المجادلة مطلوب فيه العلم، كما أنّ الحكمة مطلوبة، 
 n m l ﴿ :لذلك ذم المولى 8 من يجادل بغير علم، فقال تعالى

y x w v u t s r q p o ﴾ [آل عمران: 66].
وهذا يدل على ان اهللا لم يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يرغبون في 
أن يســلم بها الخصم وهي ليســت من العلم؛ فالقرآن مقصــوده بيان الحق 
ودعوة العباد إليه، وليس المقصــود ذكر ما تناقضوا فيه من األقوال. بمعنى 
أن المقدمات الجدلية التي ليست علماً تدخل في سياق االستدالل ببيان خطأ 
المخالف مجمًال ال إقرار الحق فقط؛ ألن المؤمن مأمور بإقرار الحق مع نفي 

الباطل بالدالئل والحجاج.
 È Ç ﴿ منهج القرآن الكريم هــو منهج الحجة الكبرى تحت قاعدة
Ì Ë Ê É ﴾ [البقرة: 111]، وفيــه من األدلة والمناهج ما 
يقنع الناس جميًعا على اختالف أصنافهم وتباين أفهامهم، وتفاوت مداركهم، 
لذلك تميز أســلوبه الفكري والبياني بنورانية المعنى وبيان الحق، بحيث ال 
يعلو على مدارك طائفة بعد بيان النبي ژ . فالقرآن بهذا المنهج االستداللي 
في طلب الحق قد اســتعمل الجــدل واالســتدالل والبيــان، بمختلف الطرق 

البرهانية المالئمة لإلقناع بالحقائق.
لقد ســاق القرآن الكريم ألواناً من المحاورات التي دارت بين الرســل 
وأقوامهم، وبين المصلحين والمفسدين، عندما نتدبرها نرى فيها ذاك المنحى 
في تخليق صناعة الخطابــة والمناظرة والحجاج، عن طريــق (علم الجدال 
بالحق والبيان) الذي يعتمد صرف الجوانب والكفايات المعرفية والســلوكية 
 D C B A @ ? > = < ﴿ :النفسية المقامية للمخاطب. قال تعالى
H G F E ﴾ [الحج: 8] وهو جدال التطاول المجرد من الدليل في معرفة 
ذات اهللا أو صفاته، أو شرائعه الواضحة، وهو العلم الضروري، وبالهدى وهو 
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العلن النظري االستداللي… والمراد بالكتاب المنير القرآن، والمنير النيّر: 
البيّن الحجة الواضح البرهان 1.

وخالصة ذلك أنه يجادل بال عقل صحيح وال نقل صريح، بل يجادل 
اتباعاً للرأي والهوى؛ أي يجادل بغير علم، وال يستند إلى دليل، وال يقوم 
على معرفة، وال يســتمد من كتاب ينيــر القلب والعقــل، ويوضح الحق، 

ويهدي إلى يقين 2.
إن تحويل الوســائل النفسية والمعرفية والســلوكية النظرية إلى موقع 
العناصر التطبيقية يؤدي إلى تعزيز الجانب الحجي الذي يركز عليه «علم 

الجــدال بالحــق» في القــرآن الكريــم، وهذا 
االجتهاد في توجيه علم الجدل القرآني في بيان 
الحق ناتج عن اإليمان بوظيفة اإلسالم الحضارية 

المتجلية في منفعتين:
المنفعــة األولــى الجــدال بالحــق؛ حــث  ـ

المجادلين على التزام منهج المعرفة مقابل 
اللغو والضالل والجهل في مخاطبة غيرهم 
بقيم المعرفــة والرحمة والعدل والقســط 

والشهود الحضاري.
والمنفعة الثانية: الجدال ببيان أسرار معاٍن بيانية، في الوصول إلى صناعة  ـ

الجــدل والوصول بنورانيــة المعنى إلى ما ال يصل إليــه المنطق، وذلك 
لوجود مراتب ومستويات وعوائق في طبائع الناس أو في الظروف المحيطة 
بعناصر محاور الجدل، وهذا األسلوب البياني القرآني الممنهج يحصل معه 

التصديق بالمقدمات المشتركة المحمودة بين المتجادلين 3.

فتح القديــر، المؤلف: محمد بــن علي بن محمد بــن عبد اهللا الشــوكاني اليمنــي (المتوفى:  1 ـ 
1250هـ)، 439/3الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق، بيروت.

التفســير المنير في العقيدة والشــريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشــر: دار  2 ـ 
الفكر المعاصر 281/15، بيروت، دمشق، الطبعة: الثانية، 1418هـ.

تلخيص الخطابة، عبد الرحٰمن بدوي. دار العلم للماليين، بيروت، 1959م. 3 ـ 

إّن ا������ت ا����$;
 6F�, ��'� ��$� �!ا�
�� "$�ق اال"!�الل %$�ن 
JF@ ا��H��I ���ًال ال 
إ-�ار ا�M�� #N؛ ألن 
 #Nار ا��-O% ر��@� �� ا���ٴ
6Q��� ا�R S�
%���ال6U وا���Nج.
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فللمنهجين معاً ـ صناعة الجدل بالبيان (البالغة)، وصناعة الجدل بالحق 
(االســتدالل) قدرةٌ على اإلقناع فــي االتجاهين، وبذلك يبقــى المحور العام 
لمنهج الجدال بالتي هي أحسن يصب في مقارعة الحجة بالحجة، واالرتقاء 
في تبني معاٍن بيانية راقية، توجه الخطاب نحو اإليجابية في الترشيد والتوجيه 
والدعوة، وبهذه القوة المنهجية القرآنية في علم الجدل، يكمن ســر إعجاز 
القــرآن البياني في نقض (الضد الــذي ليس بعــدل). فالصناعتان في علم 
الجدل؛ بالحق والبيان تعمالن في االتجاهين (اإليجابي والسلبي) وفق مواضيع 
الجدل؛ لكــن يبقى عملهما فــي االتجاه اإليجابي هــو المنتصر حين حدوث 
التعارض، مع التركيز على وجود الكفاءة بالمعرفة والحكمة والموعظِة مفاتيَح 

وأدواٍت منهجيًة أساسيًة يطلب السعي إلى تحصيلها 1.

��م ا��Nار وا���ال �� اإل"الم��

(الِحوار) بالكســر، وِحيرة، وُحوَيْرة معناه مراجعة النطــق 2، وتحاوروا: 
تراجعوا الكالم بينهم 3، والحوار والمحاورة مصدر َحاَورَ يحاور، ومعناه لغة: 
الجواب والمجادلة، قال ابن منظور: (وهم يتحاورون؛ أي: يتراجعون الكالم، 
والمحاورة: مراجعة المنطق، والكالم في المخاطبة، والَمُحورَةُ: من المحاورة 
مصدر كالمشورة من المشاورة) 4 قال تعالى: ﴿ , - . ﴾ والمقصود 
به الخطاب أو التخاطب، وأصله مراجعة الكالم 5، وأحار عليه جوابه؛ أي رد، 
والمحاورة: المجاوبــة والتجاوب 6، ومعناه: تبادل أطــراف الحديث، واألخذ 
والرد في الكالم بين المحاور والمتحاور معه، وأساليب الحوار في الخطاب 
القرآني لها استعماالت متعددة؛ إذ كل أســلوب له مدلوله الخاص بأحداثه، 

منهاج البلغاء وســراج األدباء، حازم القرطاجني أبو الحسن، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن  1 ـ 
الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت. 1986/1981م.

القاموس المحيط، ص 4861. 2 ـ 
المفردات، ص 262. 3 ـ 

لسان العرب ابن منظور، مادة (حور). 4 ـ 
البيضاوي ج/2، ص 473. 5 ـ 

لسان العرب ج/1، ص 751. 6 ـ 
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فتارًة يعبّر به عن الخالف والتنازع، قال تعالى: ﴿ , - . ﴾، وتارًة 
 A @ ? > = < ; ﴿ :يستعمل بين متضادين، قال تعالى
J I H G F E D C B ﴾ [الكهــف: 37]؛ ليدلّ هذا االســتعمال 
على وجود طرف محق وآخر مبطل، مما يقتضي إقامة الحجة، ودفع الشــبهة 
الفاسدة من القول والرأي. فوجود الحوار واستعماله ضرورة مشروعة لتصحيح 
المفاهيم المنحرفة، وربما يتوسع اســتعمال الحوار بطريقة مضافة مستنبطة 
 ~ }| { z y x w v ﴿ :من الجدال قال تعالى

ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: 125].

أما كلمة (جدال): فمن َجَدلَ، جدل الحبل إذا 
فتله، وهو مســتعمل في األصل لمــن خاصم بما 
يشــغل عن ظهــور الحــق ووضوح الصــواب، ثم 

استعمل في مقابلة األدلة لظهور أرجحها.
وقــد وردت اإلشــارة إليها في آيــات كثيرة، 
وصلت إلى ســبع وعشــرين آية، تتصــل بقضايا 
اإلنســان الخاصــة والعامة، انطالقاً من شــؤونه 
الحياتيــة الداخلية الفردية، إلــى مختلف مواقعه 

االجتماعية في العقيدة والحياة. ولو تدبرنا جيدًا في ســبب وجود هذا الفارق 
الكمي بين عدد اآليات التي ذكرت كلمة الحوار والتي أوردت كلمة (الجدل) أو 
(الجدال)؛ الستخلصنا أنه يكمن في طبيعة اإلنسان وكينونة فطرته الداخلية، 
على أســاس أن صفة الجدل من الصفات المالزمة لطبيعة اإلنســان وسلوكه 
النفسي فطرة ﴿ + , - . / ﴾ [الكهف: 54]؛ حيث توحي هذه 
اآلية الكريمة بأن اإلنسان قد ُفطر على الجدل، والبحث ـ بفضول وقلق فكري ـ 
عن كل ما يحيط به من دون تمييز، سواء كان حقاً أم باطًال. أما كلمة الحوار، 
فهي ذات دالالت معرفية واسعة، بحيث تستوعب في طياتها كل أنواع وأساليب 
التخاطب، سواء أكانت منبعثة من خالف بين المتحاورين أم عن غير خالف؛ 
ألنها تعني المجاوبة والمراجعة بين أطراف متكافئة تجمعها رغبة مشتركة في 

وردت اإل.�رة �2'�; (4�ال) 
 S" Wإ� �'Xة، و�$>Y آ��ت ��
 ���Z�% 6A!, ،;آ� ���و�/
اإل��Rن ا�X�I; وا���1;، 
 ;$,�$Nا� +Rو اJRال-�ً �� .�ٴ
 H'!I� Wد�;، إ���ا��اF'$; ا�
��ا-1+ اال4!���$; �� 
ا��1$�ة وا�N$�ة.
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التفاهــم. لكن يبقى تحرك الكلمتيــن معاً (الجدل والحــوار) داخل األرضية 
اإلسالمية معرفياً وفكرياً حاضرًا كأسلوب إنساني، يصنع طاقات فكرية معرفية، 
تأصل في اإلنسان حركيته المنفتحة في خط اإلبداع واالجتهاد والعطاء واإلنتاج 
والتطور والتفاعل من خالل لقائه باآلخر، وانفتاحه عليه، والتمكن من معرفة 

منظومته الفكرية والدينية والحضارية ككل.

4�ال ا�N# وا�$�ن

الجدال القرآني يكون بما يحســن من األدلة ـ كما أشــار القاضي ابن 
العربي ـ ويحمل من الكالم بما يمكن للخصم قوة االستدالل بالحق مع خطاب 
اللين، حيث يستعمل من األدلة أظهرها وأنورها، بحيث إذا تعذر على المجادل 
الفهم؛ أعاد عليه الحجة وكررها، كما فعل الخليل إبراهيم مع الكافرين حين 
 R Q ﴿ :[البقرة: 258]، فقال المعارض ﴾ O N M L ﴿ :قال
S ﴾ [البقــرة: 258]. فحسن الجدال، ونقل المجادل من بيٍّن إلى أبين منه 
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ فقــال:  اســتدالال، 
[البقرة: 258]، وهو انتقال من حق إلى حق أظهر منه، ومن دليل إلى دليل أبين 
منه وأوضح. ومن هنا نخلص إلــى أن المجادلة تأتي على معنيين يقتضيهما 

أصل المادة:
االسترسال في النقاش، ومراجعة الكالم مطلقاً بغير خصومة. ـ
االسترسال في مراجعة الكالم ألجل المخاصمة أو المخالفة، وهو اإلطالق  ـ

األكثر في القرآن 1.
أما اإلطالق األول ـ وهو أن تأتي المجادلة لالسترسال في النقاش (مراجعة 
الكالم) ـ فمنه قــول اهللا ـ تعالــى ـ : ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , - . ﴾ [المجادلة: 1]. وهنا عبر بهذا اللفظ ال لكونها 
أطالت في الخصام ـ وهو المعنى الذي غلب إطالقه على الجدال ـ ولكن لكونها 
استرســلت في النقاش والمراجعة: (تجادلك في زوجها) فنسبة المجادلة لها 

معجم مقاييس اللغة البن فارس، ص 189. 1 ـ 
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جاءت بناءً على استرســالها في الكالم بانفعال، وهو الذي سبب في استرسال 
النبي ژ في جوابها والتهدئة من روعها بحيث تحول جوابه إلى حوار.

وقد قرئ: «تحاورك» أي: تراجعك الكالم. وتحاولك، أي: تسائلك، وهذا 
النوع من البيان في المجادلة ال ينهى عنه وال يذم، طالماً أن االسترسال في 

النقاش كان لمقتضى صحيح 1.
أما اإلطالق الثاني ـ والذي يتضمن معنى المخالفة، أو المخاصمة، أو الشقاق، 

أو المحاجة ـ فهو األكثر، وأمثلته أكثر من أن تحصر في هذا المقام ومنها:
 3 2 1 0/ . - , + * ﴿

4 5 6 7 8 ﴾ [النساء: 107].

 * ) ( ' & % $ # " ﴿
+ , - . / 0 ﴾ [النحل: 111].

 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
[العنكبــوت: 46]؛ أي: ال تحاجــوا وال تخاصمــوا أهــل 
الكتاب إّال بالتي هي أحسن، ولهذا قال الطبري: قال 
َة َبْينَنَا َوَبْينَكُُم»: ال  ابن زيد في قول اهللا 8 : «ال ُحج
خصومــة بيننــا وبينكــم، وقــرأ: ﴿ " # $ 

% & ' ) ( ﴾ [العنكبوت: 46].

وا�IالX; أن ا����د�; -���ن:

األول: االسترســال في النقاش أو مراجعة الكالم بمعاني البيان واألصل 
الجواز لمقتضى صحيح.

الثاني: المخاصمة والمحاجة التي تنشأ عن شقاق ومخالفة، وهذه أكثر 
ما تطلق في القرآن للباطــل، وتكون جدالً مذموماً، ويجوز إطالقها في الحق 

وهو قليل، وتكون حينها جدالً مشروعاً.

تفسير ابن جرير الطبري 270/5، و18/25، والقرطبي 377/5. 1 ـ 

ا���ال ا���آ�R ��2ن %�� 
���N �� األد�; ـ ��Y أ.�ر 
ا���\� ا%� ا�1�%� ـ 
و�6�N �� ا�2الم %�� ���2 
�'�AI -�ة اال"!�الل 
%���JF S� #Nب ا�'$�، 

$[ ��!6�1 �� األد�; 
أ`��_� وأ�Rر_�، %N$[ إذا 
��؛ �,a1ر �'W ا����دل ا�
أ��د �'$+ ا��N; وY�ر_�.
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وعلى هذا األساس يكون القول حوارًا، والجدال حوارًا، وأنواع الخطاب، 
مفاده إظهار الحق، ودفع الشــبهة ورد الفاسد من القول والرأي، باالعتماد 
على الطرق المنطقية والقياسات الجدلية من المقدمات والمسلمات، مما هو 

مرتب في كتب المنطق، وعلم الكالم وآداب البحث والمناظرة 1.

األُ"b ا���آR$; �'��ال:

يعبر الجدال في أي مجتمع من مجتمعات البشرية بالضرورة عن وجود 
اضطراب في بنيته النســقية العامة، وفي آليات عمــل مكوناته المختلفة 
(تنــوع األذواق، والمشــارب، واالستحســانات واالنتقــاءات المزاجيــة، 
والترجيحــات الفردية والجماعية). فاألصل في الجــدال االختالف؛ ألنه 
يقتضي باألســاس وجود منازعة ال موافقة. لذلك يكون في شقه المعرفي 
بناءً وفق التفاعل المعرفي والعاطفي والســلوكي مــع اآلخرين. فالجدال 
يشكّل منبعاً أساسياً للتعارف اإلنســاني حوارًا ونقاشاً ومناظرة، ومنطلقاً 
داعماً لحركية الفعل اإلنســاني وتحديد أنماط سلوكه الديني والسياسي 
واالجتماعي والفكري في الحياة والمجتمع، لذلك أكد القرآن الكريم على 
قيمته، وأكد أن التعدد واالختالف بين البشــر ليس من أجل االســتكبار 
واالســتعالء والتجبر، وإنما هــو مظهر من تدبير اهللا فــي الكون، أقّرته 
الحكمة اإللهية كســرًا لحواجز الجهل المتبادل، وإثــراءً لجوانب العيش 

المشترك بين البشر في مسيرتهم التاريخية.
فالجــدال إذًا يرتبط بوجداننا وقيمنا اإلســالمية، التي أسســت لهذا 
الخيار في كل مجاالت وشؤون الحياة، بدءًا من معرفة الذات، مرورًا بتقعيد 
الجوانب الروحية، وتوفير المناخ النفسي والمعرفي واالجتماعي، وصوالً إلى 
خلق نمط إنساني وحضاري للعالقة التعارفية بين مجموع األطراف، وتأصيل 
مناهج الجدل المفطور عليه اإلنســان بآليات معرفيــة قيمية روحية، وبهذه 
العالقة التفاعلية الترابطية بين حق الســؤال وطرق االســتدالل والمناظرة 

راجع تعريفات الجرجاني، مادة (جدل). 1 ـ 
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وبالغــة البيان، التي أرســى دعائمها القــرآن الكريم، وبيــن تمركز صيغ 
ومفاهيم وقيم التعاون، والتضامن والتعايش وتنظيم االختالف السنني على 

أرضية القواسم المشتركة، وتنمية المصالح المترابطة.

أ_�$; ا���ل �� Fالل ا���آن ا�2���:

اإلنسانية ـ التي خلقها اهللا من نفس واحدة ـ تتنوع إلى شعوب وقبائل، 
وأُمم وأجناس، وألوان وأعراق، وكذلك إلى شرائع في إطار الدين الواحد، 
وإلــى مناهج؛ أي ثقافــات: وحضارات في إطــار وحدة العنصر اإلنســاني 

المشترك. فالخالف الواقع بين ألسنة ومدركات 
وطبائع ومعارف وعقول بني البشر ـ في مختلف 
األزمان واألمصار ـ هو ُســنة من ُســنن اهللا في 
خلقه؛ لذلك عمد القرآن الكريم إلى وضع آليات 
ممنهجة ومتطورة إلدارة الحوار العلمي الموضوعي 
المبني على ركيــزة معرفية هادفة، ال على حكم 

شخصي ذاتي عاطفي.
فسلوك طريق الجدال بالحسنى ينبع من أنه 
يجعل كل اآلراء والقناعات ـ في ساحة التداول ـ 

خاضعة للتقويم والتمحيــص والتطوير، وصوالً إلى الحق من خالل التفكير 
 È Ç ﴿ الحر الســليم المبنــي على قاعدة اإلتيــان بالحجــة والدليل
Ì Ë Ê É ﴾ [البقــرة: 111]، وإذا كانــت كل المناهــج 
الحجاجية العملية تؤكد على قاعدة (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري 
خطأ يحتمل الصواب)؛ فإن القرآن الكريم اعتمد قاعدة ذهبية، أسست لقّمة 
 M L K J I H G F ﴿ :الجدال بمعناه الحضاري الفكري
N ﴾ [ســبأ: 24]، وهي قاعدة تؤكد على أن حقيقة الجدال القرآني وبيانه 
في القرآن الكريــم ينفتح على كل مــا يتعلق بحركة اإلنســان في الحياة، 
والعقيدة والتشريعات، والمناهج، والنظم والمسؤولية على أساس تبني منهج 

"'�ك Q��# ا���ال 
 61�� +Rأ �� S7� W7�N��%
 ;1\�F 6 اآلراء وا�����7تY
 g$N�!وا� ����!'�
 #Nا� Wإ� وا�!��J�، و�Xالً 
 �Nا� �2$��� Fالل ا�!
ا��'$� ا��W'� �7 -���ة 
اإل,$�ن %���N; وا���6$.
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البحــث الدقيق، في تقديــم البراهين والحجج واألدلــة، ومن خاللها يتم 
الحكم على صوابية أو خطأ األطراف المتحاورة. وعلى هذا األساس، يمكن 
الحكم على اإليمان االنغالقي ـ الرافض للجدال بالحسنى مع اآلخر معتقدًا 
وفكرًا ومعرفة ـ إنــه إيمان ضعيف مهزوز، ال يعكس صــورة اإليمان القوي 
الواثق المتجــذر في العقــل والقلب، والمبنــي على قواعد صالبــة ثوابته 
اإليمانية، كما أراده لنا رســولنا الكريم ژ ؛ لذلك فأهمية الجدال تكمن 
في قدرته على الحــد من التعصب لــآلراء والمواقف، وتضييق مســاحات 
الخالف والنزاع، واســتبدالها بعناصر الوحدة واالتفاق ضمن ســاحة تنتج 
التعددية، وتذيب أسباب االستعالء الذاتي، والتعصب األعمى، واالحتقانات 

النفسية للمغاير في االلتزام والقناعات واألفكار.
إن اعتماد لغة البيان فــي الجدال القرآني ـ كمنهــج قيمي حضاري 
سيمكننا من مواجهة أزمات التراجع والتفكك والتفرقة في دوائر أُمتنا ـ هو 
الوســيلة الوحيدة ـ الســتحضار العقل الــذي جرى ويجــري تغييبه بفعل 
التعصب واالنغــالق والجمود من مجــال اإلبداع والعطاء، الــذي يتطلّبه 
مشــروع النهوض والتحرر الفكري والثقافي من ثنائية قداســة الذات أو 

االستتباع المطلق لآلخر.

�Rآ�ن �� ا���ال ا���$رواSU ا�

ثمة حقيقة أساســية ينبغي أن ننطلــق منها لتحديد منهــج البيان في 
الجدال القرآني، وهي أنه وســيلة موصلة للحقيقــة، التي تحمل في طياتها 
وظيفــة ذات أبعاد ودالالت ســامية، تنطلق من مفهوم واحــد، هو العبودية 
هللا 4 . فاإلسالم يرى في اســتعمال ألفاظ ومعاني الجدال بالحسنى بين 
البشــر ـ بدل القطيعة والجفاء والتباعد ـ هدفاً سامياً للحفاظ على مفهوم 
التعبد، من خالل إشــاعة المثل العليا للمجتمع المسلم؛ ألن في هذه المُثل 
البيانيــة القرآنية نتــاج هذا الديــن، وامتــدادًا للتاريخ واســتمرار الخير 
 S R Q P ﴿ :لإلنسانية، وعالقات الشعوب واألفراد. قال تعالى
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b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W VU T ﴾ [يوسف: 108] 
فاآلية الكريمة تؤكد على أن منهج البيان في الجدال هو طريق الدعوة إلى 
اهللا، وهــو ال ينفك عن وجود طرفيــن؛ ألن الدعوة ال توّجــه للذات، وإنما 
لآلخر، فهي أســلوب حواري يتطلب من المجادل التزود بمعاني أسرار بيان 
مفهوم اإلدراك، والتســلح بالمعرفة، وإثبات بالحجة؛ إليصال معاني البيان 

وتبليغ الحقيقة اإللهية لمن يجادله.
ومن ثم فالجدال ال يعارض النقد؛ وإنما يؤســس للمعرفة المتبادلة 
العميقة، التي تجعل النقد بنّاءً وبعيدًا عن اإلقصاء واإللغاء. فاألســلوب 

البياني بمفهومه الحجاجي يســاعد على طرح 
رؤى وأفــكار، وصيــغ وتســاؤالت، تفّعــل لغة 
الحوار، وتدفع الجميع نحو المزيد من التدبر 
والتعقل والتفكر، واستخدام األدوات المعرفية؛ 
لتعميق ســبل الفهم قبل دحض المقوالت، ورد 
الحجج، وكشــف االنحرافــات. وبهذا فإن لغة 
البيان الجدلي والنقد الممنهج يتكامالن، وقد 
ذكــر المولــى 8 ذلــك فــي قولــه تعالى: 
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿

e﴾ [األنفال: 42].
وعلى هذا األســاس يمكن تقيم الجدال القرآني على أنه منهج اإليمان 
القائم على معاني رقي البيان في النظر والتفكر، والوعي، والبحث، والحوار 
والمناظرة، ال القائم على التعصب، أو االنقياد األعمى لألهواء الشــخصية 

والنزعات الذاتية، التي نبذت أسباب ووسائل المعرفة الحقة.
ومن ثم فثنائية الحق والبيان ـ في عالقتها بمنهج الجدال القرآني ـ 
تنطوي على قدٍر كبيٍر من المراهنة على تأســيس لواقــع حياة اجتماعية 
إنسانية، تجسد عالمية اإلسالم عملياً، فالمسلم الذي ال يحسن الحوار مع 
غيره ـ المختلف أو المغاير، المأمور بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن ـ 

إّن ا���ال ال ��1رض 

 b" ا��7�؛ وإ��R ��ٴ

�'�1��; ا��!�د�; 

ا��1$�;، ا�!� ,�61 

ا��7� %�7ءً و%1$�اً �� 

اإل-�Aء واإل��iء.
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لن يستطيع أن يطور عالقاته، وينمي أفكاره وأنماط إنتاجه مع المتفقين 
معه؛ وذلك ألنــه يفتقد للقدرة المؤهلة لترتيــب عالقاته مع كل الدوائر 
المحيطة به، ممــا يجعله فاقدًا لآلليــات الالزمة لتنمية وتطوير ســبل 
التعاون بينه وبين نظرائه على مستوى الفكر والمعرفة، وعلى مستوى الفكر 

والممارسة 1.
يقول الشيخ محمد الغزالي: (أفسُد شــيٍء لألديان غرورُ أصحابها؛ إذ 
بحسب أحدهم أن انتماءه المجرد لدين ما قد ملّكه مفاتيح السماء، وجعله 
الوارث األوحد للجنة، ومن ثم فإن صاحب هذا التدين يتوسل إلى أغراضه 

بما يتاح له من أسباب، بغض النظر عن قيمتها األخالقية) 2.
وهذا على عكس قيم ومبادئ الدين التــي ترفض الغرور في النفس 
 ﴾ E D C B A @ ﴿ ًاإلنســانية، وتعده افتــراءً وكذبــا
[آل عمران: 24] فاعتقاد اإلنسان بأحقية دينه وملته أو مذهبه ال يخول له حق 
ممارســة التعالي على الغير، واالستهانة بهم، وانتهاك حقوقهم، واإلساءة 
إليهم، لذا ينبغي التمييز بين االعتقاد بعلو المبادئ والقيم اإللهية، وبين 

االعتقاد بعلو الذات وقداسة النفس.
فاالختالفات المذهبية والقبلية والعرقية والدينية ال تبرر ـ بأي شكل من 
األشكال ـ مفهوم االستعالء والتعدي على حقوق اآلخرين، والكراهية ال توفر 
االستقرار االجتماعي، كما أن اإلكراه ال يقود إال إلى المزيد من الغلو، وال 
يقود إلــى تغيير حقائق انتمــاءات المجتمع. لكن التعامــل اإليجابي بمنهج 
العــدل والحق هو الكفيل بامتصاص األحقاد النفســية واســتيعاب أســباب 
التعصب، فتتحول لغة العصبية وقداسة الذات إلى معرفة متبادلة قائمة على 

االحترام العميق ونبذ كل أشكال العنف.
ومن ثَم فإن التنــوع االجتماعي والفكري والمذهبي حقيقة إنســانية 
وتاريخية، ركز عليها منهج الجدل القرآني، ونحن اليوم بحاجة إلى رؤية 

محمد محفوظ، العولمة والوحدة الوطنية ص 41، مجلة الكلمة، ع 36 س 9، صيف 2002م. 1 ـ 
محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص 26. 2 ـ 
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حضارية جديدة مع هذه الحقيقة، بما يــؤدي إلى توظيف هذا التنوع في 
ســياق إثراء مفهوم وحدة األمة اإلســالمية، وتعميق خيار أحقية الجدال 
بالحســنى مع المخالف عقدياً، والحوار معه على قاعدة المبادئ والقيم 

المشتركة.

�Rآ�ا���ال ا�� j_�7� ت��$J, �� #Nن وا��$ا�i$��; وأ"�ار ا�

جوهرياً تســكن الغيرية فــي صميم جوهر اإلنســان، وتنبع من هذا 
التدبير الكوني، وتضرب بجذورها في أعماق الدين اإلسالمي. لكن يبقى 

الســؤال قائماً حــول كيفية تحــول المفاهيم 
والرؤى عن هذا المبدأ اإلسالمي؛ أي: كيف آل 
األمــر بالضمير اإلســالمي ـ المؤســس على 
االعتراف باآلخر بالجدال معه واالنفتاح عليه ـ 
أن ينغلــق على نفســه، ويرفض ـ بحساســية 
مفرطــة ـ التعامل مــع مفاهيم مثــل الحوار، 
التعايــش،  التعــارف،  بالحســنى،  الجــدال 
التســامح، بدعوى أن مثل هــذه المفاهيم قد 
تضع الدين اإلســالمي ـ ديــن التوحيد ـ في 

مرتبــة واحدة مع غيره من األديان التي أصابهــا التحريف والتزوير، أو 
تلــك الثقافات التي اســتقت منظومتهــا الفكرية من عقليات مؤسســيها 
الموغلة في الوثنية والضالل والشرك. واستنادًا إلى هذه الحجة، تمكنت 
بعض اآلراء المتسمة بالقصور عن فهم الدعوة الحوارية في جدل القرآن 
الكريم من أن تقصي علم الجدل مع أنه مــن أهم العلوم التي أّصل له 
القرآن الكريم، وَمثلتْهُ الســيرة النبوية الشــريفة من بين سائر العلوم 
اإلســالمية (علم الحجاج والجدال والمناظرات الدينية). وبدعوى انتماء 
هذا العلم إلى دوائر المؤسسات التبشيرية، تم إقصاؤه والحيلولة من دون 
تمكنه من دوره الريادي، كما بدا من استيعاب أسالفنا الكرام له تأليفاً، 

وإلقاءً، ومناظرًة...

إّن ا�!�7ع اال4!���� 
 �_aي وا���2�وا�
 ;$R��Rإ ;�$�

 ��$'� mYر ،;$Iو,�ر�
 ،�Rآ�ا���ل ا�� j�7�
 W4; إ��N% م�$��% �NRو

�Zر�; 4���ة  ;� روٴ
.;�$�Nه ا�a_ S�
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��!���ت ا�!@X$6 ا���آ�R �'��ال ا����7

أ ـ المستوى النظري:
ظهر اإلسالم ـ الذي جعل اإلنسانية في كل تشريعاته وتنظيماته ومواقفه 
الفكرية أساســاً لدراســة كل المواقــف والنزاعات والخالفــات ـ في زمن 
الالاعتراف بحق اآلخر دينياً وحضارياً، وقد ســجل التاريخ البشــري هذا 
اإلنكار المتبادل لآلخر في الفكر والواقع والممارسة والتطبيق؛ فإخناتون لم 
يوافق على اختالف المعبودات، وكلف قائده باضطهاد جميع أتباع آمون، ولما 
انتصر أتباع آمون بادلوا أتبــاع إخناتون قمعاً بقمع. وفرعون لم يتقبل دعوة 
نبي اهللا موسى ‰ ، المخالفة لعقيدة تقديس الذات التي تبناها، فتسلّط 
ونكّل بأتباع موسى إلى أن أخرجهم من أرض مصر وأتباع موسى لم يعترفوا 
بالمســيح وال دعوته فسلموه وســلموا أتباعه ألتون العذاب الروماني 1. لكن 
بمجيء اإلسالم تحققت آية التنوع، واالختالف، والتمايز، والتعدد في إطار 
وحــدة الدين ووحدة العقيدة اإللهية. وتأســس ألول مرة فــي تاريخ الفكر 
الديني البشــري أول ميثاق لحقوق اإلنســان في العالم، وهو الميثاق الذي 
تجاوز بكثير حدود االعتــراف النظري باآلخر المخالف، إلى ضرورة تفعيل 
هذا االعتراف من خالل القبول به ومحاورته، واشــتراط مجادلته بالحسنى 
والحكمة والتمكين له، وتأمينه إلى حيث جعله في الشريعة اإلسالمية، جزءًا 
مــن الذات الدينيــة الواحدة. يبــدأ القــرآن الكريم في التأصيل ألســس 
المجادلة بالحسنى واالعتراف باآلخر في المستوى النظري من خالل العديد 

من اآليات نورد منها:
قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ ،[62 :البقرة] ﴾ 8
 Q P O NM L K J IH G F E D C

R ﴾ [الحج: 40].

تاريخ الكنيسة، جون لويمر، ج 3، ص 131. 1 ـ 
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ب ـ المستوى التطبيقي لمبدأ الجدال:
إن منهج الجدال مؤسس على مفهوم الحرية الدينية التي يراها اإلسالم 
قيمة كبرى؛ التصالها بغريزة اإلنســان وطبيعته وفطرته، كحق أساســي من 
حقوق اإلنسان يالمس عقيدته وانتماءه وفكره وشــعوره وطقوسه وتراثه، بها 
تتشكّل شخصيته وكرامته، وتتحّدد مسؤوليته في بناء مجتمعه، والحفاظ عليه 
من النزاع القائم على رفض ُســنة االختالف. لهذا السبب انتقل بنا القرآن 
الكريم من المســتوى النظري في االعتراف باآلخر إلى المســتوى التطبيقي 
العملي؛ ليعلمنا أن مفهوم الجدال في اإلســالم له معايير، وضوابط، وأصول 

ينبغي االلتزام بقواعدها للتحــاور مع المخالف. 
وقد وردت صور متعددة لهذا التوجيه الرباني عبر 
قصص األنبياء وفي تاريخ الدعوة اإلسالمية، يقول 
المولى 8 : ﴿ : ; > = < ? 
 J I H G F E D C B A @
 V U T SR Q P O N M L K

Y X W ﴾ [آل عمران: 64].
فنّص اآلية واضح في أمر المسلمين بالمبادرة 
إلــى دعوة اآلخــر المخالــف عقدياً إلــى مائدة 

المناظرة والجدال للبحث، كما علّم أنبياءه وأرشدهم إلى أفضل السبل وأنجح 
الطرق إلدارة الحــوار النافع المثمر، الذي يرتفع بمســتوى التفكير إلى نور 
 y x w v ﴿ :المعرفة واليقين فيتبيّن الحق ويتضح الرشد. قال تعالى
 b a ` ﴿ ،[125 :النحل] ﴾ ¢ ¡ ے ~ }| { z
 r q p o n m ❁ k j i h g f e n c
w v u t s ﴾ [فصلت: 34 ـ 35]. ومن حق الجدال تنقلنا آيات الذكر 
الحكيــم إلى تأصيل بيــان الجدال عبر أســلوب المناظرة، باعتماد أســلوب 
الحجج، وإثبات األدلة. ومن المناظرات التي نقلها لنا القرآن الكريم توجيهاً 
وإرشــادًا وتعليماً: مناظرة إبراهيم ‰ مع النمرود، وفيها يقول 4 : ﴿ = 
 N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

 b" إّن �7�j ا���ال ��ٴ
��م ا�N��; ا���$7; �� W'�
ا�!� ��ا_� اإل"الم -$�; 
�� %i��mة ��A,ى؛ ال�Y
 ،+,�J1!+ و�$Qن و��Rاإل
NY# أ"�"� �� 
��ق 
 +,�$�� bن �ال���Rاإل
واR!��ءه و�2�ه و.�1ره 
و��Q"+ و,�ا>+.
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 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O
 p o n m l k ❁ i h g f e dc b a `
 ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ
Ö Õ ×﴾ [البقرة: 258، 259]. ومحاجات قومه في إثبات األلوهية والربوبية 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالــى: ﴿ T S R Q P O N ﴾. وفي 
معرض الحوار والمناظــرة مع المخالفين في الديــن والعقيدة يقول تعالى: 
 L  K  J  I  H  G  F  ED  C  BA  @  ?  >  =  < ﴿
 ] \ [ Z ❁ X W V U T S R Q P ❁ N M
^ _ ` d c b a ﴾ [ســبأ: 24 ـ 26]، وهذه اآلية تجّســد قمة 
بيان الجدال بمعنى الحق الشرعي والباعث الحضاري اإلنساني الذي يراعي 
مبدأ العدل في التعامل مع اآلخر، بمعنى قد يكون معنا الحق بنسبة 50 %، أو 
ـ 50 بالمائة. أما موضع بيان الحق في جدال المسيحيين في  قد يكون معكم ب
 { z y x w v ﴿ : 8 مسألة الوالدة من دون أب فيقول المولى

|{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [آل عمران: 59].
ل لضوابطه القرآُن الكريم في المستوى التطبيقي هو  إن الجدال كما أص
استعداد نفسي لقبول اآلخر ومعرفة ما عنده والسماع له والقدرة على إقناعه 
بالتي هي أحسن، لذلك رّكز على الدعوة لتجنب االنفعال والتعالي والتعصب 
والغلو مراعــاًة للخصوصيات النفســية والمميزات الذاتيــة لكل طرف من 
المتقابلين. وفي ذلك نســتلهم رقي معاني البيان القرآني في قوله تعالى: 
﴿ ` k j i h g f e n c b a ﴾ وقوله تعالى: 
̈ ﴾ [األنعــام: 108].  ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
قال العلماء في هذه اآلية: حكمها باٍق في هذه األُمة بنورانية ســمو بالغتها 
ورقي معانيها، ولذلك قالوا: ال يحل لمســلم أن يسب صلبانهم وال دينهم، 

وال كنائسهم، وال رهبانهم، وعليه أال يتعرض لما يؤدي إلى ذلك.
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ا���ال ا���آ�R و%$�ن 
��ج ا��"�ل ژ �S و�� �R�ان:

عند أول احتــكاك بين الدولة اإلســالمية وبين النصــارى ـ وفد رعية 
نصارى نجران على رسول اهللا ژ ، بقيادة سيدهم األهتم والعاقب والسيد ـ 
حضرت صلواتهم، فأقبلوا يضربون الناقوس ويصلّون، فقال أصحاب رســول 
اهللا: يا رسول اهللا، هذا في مســجدك؟ فقال: دعوهم، فلما فرغوا دنوا من 
رسول اهللا، فقالوا: إالم تدعو؟ فقال: شهادة أن ال إله إال اهللا، وأني رسول 
اهللا، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث، قالوا: فمن أبوه؟ فنزل 
الوحي على رسول اهللا، قل لهم: ما تقولون في آدم، أكان عبدًا مخلوقاً يأكل 

ويشرب ويحدث وينكح؟ فســألهم النبي، فقالوا 
 v ﴿ :نعم: قــال فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل اهللا
z y x w } |{ ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ ﴾ [آل عمران: 59] وقوله تعالى: ﴿ ± 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
[آل عمــران: 61]، فقال رســول اهللا: فباهلوني، فإن 
كنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذباً 

، فقالوا: أنصفت، فتواعدوا للمباهلة، وعندما اجتمعوا شعر نصارى  أنزلت علي
نجران بدقة وخطر الموقف، فقالوا لرســول: اهللا، نعطيك الرضا فاعفنا من 
المباهلة 1، فصالحهم رســول اهللا ژ علــى الجزية، فــكان خيارهم ـ لعدم 
قدرتهم علــى اإلتيان بالحجة وإفحامها ـ الدخول في ذمة المســلمين، وكتب 
رسول اهللا ژ عهدًا وتعاقدًا دستورياً قنن فيه حقوق حرية التعددية الدينية، 
ووفاهم به كامل المســاواة في حقوق المواطنــة وواجباتها، ونهى أن ُتغتصب 

مقدساتهم، أو تنتهك حرماتهم؛ فقال ژ : (من آذى ذمّياً فقد آذاني) 2.

المباهلــة: من االبتهال، وهــي من البهلــة بالفتح أو الضم وهــي اللعنة، هذا أصلــه، ثم كثر  1 ـ 
استعماله في الدعاء.

الميزان، الطبطبائي م س 5، ص 229، وراجع بدايات الكتابة التاريخية عند العرب (أول ســيرة  2 ـ 

 6Xأ ��Y إّن ا���ال
��Zا%J+ ا���آُن ا�2��� 
 ��$J!ا���!�ى ا� ��
�ل �� ���R ا"!1�اد �_
اآلF� و�1��; �� �7�ه 
 W'� وا����ع �+ وا���رة
.��
إ-��7+ %��!� _� أ
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وبناءً على ما تقّدم نخلص إلى أن الذرائعية ال تتحكّم في أصل الدافع 
للجــدال القرآني المقترن بالحســنى؛ ألنه موجه لمصلحة إنســانية قوامها 
الحقيقي يكمن في الرؤية اإلسالمية المرتكزة على النص القرآني من جهة، 
والتجربة الشرعية للرسول ژ وصحابته رضوان اهللا عليهم من جهة ثانية.

:�Rآ�ب ا���ال ا���JF �� ن�$�X�7� ا�

لقد دعا اإلسالم إلى نبذ الخالف بين الناس، وأمرهم بالتواصي بالحق 
والصبر والمعروف؛ دفعاً ألســباب الصراع والنــزاع والغلو، وتأليفاً للقلوب 
وتلطفــاً في النظــر الموقوف على الحــق الذي ال يختلف فيــه. والمقصود 
بالتواصي بالحق والصبر عند االختالف: تبادل الحوار، واعتماده من خالل 
جهد مشترك بين المتواصين، مع اعتماد الصبر في حدود ما تفرضه المعرفة 
وآداب التخاطب، لذلك أثنــى اهللا تعالى على نبيه الكريم، الذي اســتمد 
توجيهه المنهجي الراقي من القرآن الكريم، ووصفه باللين في خطاب قومه: 
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿
[آل عمــران: 159]، وذلك نص أبان عن اعتماده ژ أســلوب الدعــوة بمعاني بيان 
 H G F E ﴿ الحكمة والموعظة بالسلوك العلمي التطبيقي الذي أمر به

K J I ﴾ [األعراف: 199].

ومــن هــذا المنطلق اعتمــد منهــج البيان القرآنــي ـ العفــو، واألمر 
بالمعروف، واإلعراض عــن الجاهلين ـ وجوب تقديم العناصر والشــروط 
المؤدية إلى إفســاح الجو المالئم لنمو أجواء الحوار والجدال بالحســنى 
بمنهج هادف ومثمر، والوصول به إلى مستوى القناعات المختلفة، والمنفتحة 
على بعضها على بعض في تعميق إيمان الناس والجواب على فطرية سؤالهم 
الجدلــي، وترّســخ المفاهيم القرآنيــة الناظمة لمبادئ الحريــة والعدالة 

ومسؤولية االستخالف في نفوسهم سلوكاً، ومنهجاً، وعمًال.

في اإلســالم) تأليف ســلوى مرســي الطاهر، ص 290 ـ المؤسســة العربية للدراسات والنشر، 
بيروت 1995م. وأيضاً مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، ص 112 - 127، 

جمعها وحققها محمد حميد اهللا الحيدر آبادي، طبعة القاهرة، 1956م.
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:�Y�'وا�� ���_الت ��R�1 ا�N# وا�$�ن �� ا��Nار ا�7 ا���ال و��ٴ

إن تمهيد األجواء المالئمة لتفعيل مشــاريع الحــوار عملياً على أرض 
الواقع ليس باألمر السهل كما يتوقع البعض؛ وذلك لما يتطلبه الدخول في 
التجربة من متطلبات منهجية، وضوابط ســلوكية وقيــم أخالقية، تتحكم 
بشكٍل مباشــٍر في المؤثرات الداخلية النفســية واالجتماعية، لمن يرشح 
للقيــام بهذا الدور. فنحــن مدعوون من قبل ديننا اإلســالمي إلى إيجاد 
وتوفير أرضية نفســية واجتماعية إلفســاح المجال لحرية التعبير، وتفهّم 
وجهــات نظــر المخالفين، فبعــض الخالفات يكون منشــأها األساســي 

ما يحتويــه ويتضمنّــه الظاهــر اللفظــي من 
السخرية والسب، والشــتم واالستهزاء؛ لذلك 
فالعفــة اللفظية مطلوبــة وإن كانت من األمور 
الظاهــرة؛ فــإن القــرآن الكريم قــد ربطها 
بأخالقيــات وضوابــط محــددة لمــا لداللتها 
 v ﴿ النفسية على المحتوى الداخلي لإلنسان
z y x w } |{ ~ ے 
 ﴾ º ¹ ¸ ﴿ ،[125 :النحــل] ﴾ ¢ ¡
[البقرة: 83]. فهذه الدعوة المنفتحة والمنطلقة نحو 

أهدافها العالية والطموحة هي التزامات واعية، وسلوك هادف يدعو إلى نبذ 
العنف في الجدال.

لذلك رّكز المنهج القرآني على طالب الحق أن ينأى بنفسه عن أسلوب 
الطعن والتجريح والسخرية، وألوان االحتقار واإلثارة واالستفزاز والّسب؛ 
ألن معاني البيان في استثناء ﴿ ے ¡ ¢ ﴾ تؤكد على أن منهج كسب 
القلوب مقدم على كسب المواقف، فقد ُيْفحم المحاور ذو السلوك االنفعالي 
العصبي خصمه بالحجــة والدليل الدامغ؛ لكنه ال يقنعه بأســلوبه الفظ. 
فأســلوب التحدي باإليذاء النفســي ال يولد إال المزيد من الغيظ والحقد 

والحنق، ويمنع التسليم واإلذعان ولو وجدت القناعة العقلية.

 ;�Uاأل�4اء ا��ال �$�إّن ,�
�1$6 �/�ر�S ا��Nار ��'$�ً !�
 b$� S-أرض ا��ا W'�
 S-�!� ��Y 6�%�أل�� ا��
 +'J!� ��� p؛ وذ�q1ا�
ا���Fل �� ا�!��%; �� 
 M%و\�ا ،;$���ت �7'J!�
"'�Y$; و-$� أFال-$;.
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ا�X�71� ا���\��$;:

أ ـ تحرير مضامين الجدال ونورانية البيان:
إن تحرير محل النزاع وتشخيص أبعاده هو أهم شرط ينبغي اعتماده قبل 
الدخول في أي شــكٍل من أشــكال الجدال؛ إذ من المفــروض أن تكون جميع 
األطراف المتناظرة على علم بماهية الموضوع مدار الجدال، مع وجوب تحديد 
سياق وإطار محور الفكرة ومحدداتها العامة، التي يريد إثباتها أو نفيها؛ ألن 
الجهل بطبيعتها يحوّل مسار الجدال إلى أجواء مشحونة تعمها انفعاالت نفسية 
تترجم بأساليب السب والشتم والقدح واإلهانة، مما يعقّد مناخ الجدال، ويغيّر 
وجهتــه الحقيقية في تحقيق الغايــة المرجوة منه، إلى مجــرد تعصب للرأي 
ومشادات كالمية. وقد أوضح لنا القرآن الكريم بعض النماذج البشرية التي 
وقفت ضد الرسول والرسالة، من غير أن يكون لها أدنى معرفة أو إحاطة فيما 
 r q p o n m l ﴿ :تطرح وتدعي، كما في قوله تعالى
zy x w v u t s } | { ~ ے ﴾ [آل عمران: 66]، وهذه 
اآلية تبيّن بجالء المنهج القرآني فــي التأصيل لعناصر الحق في الجدال مع 

استعمال نورانية البيان في إيصاله.
إن تحديد موضوع الجــدال في طلب الحق ـ كما رّكــز عليه القرآن 
الكريم ـ يتطلّب جهدًا فكرياً راشــدًا، والتزاماً استشرافياً واعياً، يضبط 
المســار الطبيعي للفكرة محل الجدال، ومدارســة منهج طرحها بأسرار 
معاني البيان اللفظــي القرآني، بحيث يتطلب معنى الجدال بالحســنى: 
(إصابــة الحق وطلب ظهوره كيــف اتفق، ال ظهور صوابــه وغزارة علمه 
وصحة نظره. فإن ذلك مراء منهي عنــه بالنهي األكيد،.. وأن يكون في 
طلب الحق كمنشد ضالة، متى وجدها ال يفرق بين أن يظهر على يده أو 
يد غيره، فيرى رفيقه معيناً ال خصماً، ويشكره إذا عرفه الخطأ، أو أظهر 

له الحق) 1.

الفيض الكاشــاني، المحجة البيضاء في إحياء اإلحياء ج1، ص 99. وراجع أدب الدنيا والدين،  1 ـ 
للماوردي، تحقيق مصطفى السقا، مكة المكرمة، دار الباز للنشر، ط 2، 1978م، ص 265.
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ورّكز أبو الحسن العامري ـ في قضية التأصيل لعناصر البيان القرآني 
في موضوع الجدال بالتي هي أحسن ـ على مجموعة شروط، لدرجة أنه أفرد 
لها كتاباً خاصاً سماه (اإلعالم بمناقب اإلسالم)، فيقول: «إن الحق ال ينقلب 
باطًال الختالف الناس فيه، وال الباطل يصير حقاً التفاق الناس عليه، وليس 
في وســع الحق قهر األنفاس على اإلقرار به وتسخيرها لالعتراف بصدقه؛ 
لكنه شــيء محقق بنور العقل بعد الروية والبحث، فيظهر به المحق ويمتاز 

به عن المبطل» 1.
من خالل هذه المبادئ نرى أن الجدال لدى 
اإلنســان في نظر اإلســالم صفــة متالزمة معه 
تــالزم العقل بــه؛ ولهــذا فقد حدد اإلســالم 
المنطلــق أو الهــدف الحقيقي الصــادق الذي 
ينطلــق منه المســلم في حــواره مــع اآلخرين، 
فاإلســالم يرى أن المنطلق الحقيقي للحوار هو 
(ضــرورة البحث عن الحق ولــزوم اتباعه). إن 
اإلسالم ال يقبل مبدأ احترام خصوصيات اآلخرين 
فحسب، بل إنه يطالب المســلم شرعاً بالوقوف 

والحرص على حماية تلك الخصوصيات على تنوع انتمائها، وذلك من أجل 
تحقيق قيم اإلنسانية المشتركة بين البشر، وإيجاد حالة من التعارف الذي 
 يقوم على التآلــف، ومن التآلف إلى التعاون على ما عرفه اإلســالم بالبر

والمعروف، وإسكات صوت ما عرفه بالمنكر واإلثم والعدوان.
وهذا مشــترك تتبناه الفطرة اإلنسانية لجميع الشــعوب على اختالف 
ألوانها ومشاربها وتوجهاتها؛ ألن فيه حفاظاً على دوام وحدة األصل البشري 
وحماية لوحدة المصير المشــترك بين أبناء األُسرة اإلنســانية. ولقد مثل 

أبو الحســن العامري، اإلعالم بمناقب اإلســالم، تحقيق أحمد غراب، الريــاض، ص 186، دار  1 ـ 
األصالــة للثقافة، ط 1، 1988م، راجع أيضاً الكافية في الجدل، الجويني، تحقيق فوقية حســين 

محمود، القاهرة، ص 529، مطبعة الحلبي 1978م.

إّن ,N��� ��\�ع ا���ال 
4��اً  r'J!� #Nا� r'Q ��
�2���ً را.�اً، وا�!mا��ً 
 MZ� ،ً�$ا�$�ً وا��ا"!/
�2�ة '� �1$Jا����ر ا�
�6N ا���ال، و��ار"; 
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.�Rآ�ا�� �s�ا�$�ن ا�'
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مجتمع المدينة أنموذجاً مصغرًا لمجتمع عالمي يضم عقليات قبلية متصارعة 
ألف اإلسالم بينها، ووّحد بينها وبين مواٍل من حبشة وفرس وروم، ثم جمع 
الكل ضمــن والء تعاقدي مع يهــود المدينة. وبذلك حقق اإلســالم ـ بدل 
المجتمع القبلي الضيق ـ أنموذج المجتمع التعددي القائم على مبدأ التضامن 
التعاقدي، ضمن أخالقيات الحق والعدل والتكافل والتضامن والتسامح، التي 
أسسها الدستور المدني، واشتملت وثيقته التأسيسية على الحفاظ على كرامة 
وحقوق مواطنيها، أفــرادًا وجماعات بغــض النظر عــن انتماءاتهم القبلية 

وتشكيالتهم الدينية وتنوعاتهم العرقية.
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■  مدّرس العلوم السياسية ـ جامعة القاهرة.

احتــلّ الحديث عن الحــوار وآلياتــه وغاياته مســاحة من 
االهتمام في العلوم االجتماعية وخاصة العلوم السياسية نظرًا 
لكون اللغة مكوناً أساســياً فــي التعبير عن الــرؤى، ونقل المعاني 
واألفكار، وقياس النيات والتوجهات، وإجراء النقاش والمفاوضات. 
وكان البحث عــن العدالة في القلب من ذلــك االهتمام باعتبارها 
ســؤال المنظومــة السياســية األول كمــا رأى أفالطون فــي كتابه 
«الجمهورية» وســار على دربه الفكر السياسي عبر القرون، أياً ما 
كان نظام الحكم الذي تحّدث عنه المفكر أو الفيلسوف أو الفقيه.

وال يخلو حقل من حقول العلوم السياسية من اهتمام باللغة، وقد 
تصاعد االهتمام بتحليل الخطاب والمفاهيم في النظرية السياســية 
لخدمة هذا االهتمــام المتصاعد مع انفتاح العلــوم االجتماعية على 
األلسنيات، فالتفاعل االجتماعي ال يتم بناءً على الحقيقة كما هي بل 
هو نتاج تفاعل وتصارع تصورات ذاتية وعوالم من المنتجات الثقافية 
والممارسات والوسط الذي بخلق المعنى، فالحالة المجتمعية والثقافة 
السائدة وعالقات القوة وأنماط السلطة هي نتاج المعرفة والتصورات، 

■ وف �mت   ; روٴ_

وغاياته الحوار  مناهج 
واالنتصاف ا(نصاف  في 
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فالقيم والمفاهيم كالعدالــة والحرية يتم تعريفها في إطار ســياقها الفكري 
والواقعي. وكونها نســبية ولها أكثر من تأويل ال يعني تفريغها من معناها وال 
مطلقاتها؛ وهو ما يســمح بالحوار وتعديل التصــورات عبر الجدل مع اآلخرين 
والتفاوض المجتمعي المعقد. فكلما حاول اإلنسان أن يزيد من معرفته تجددت 

التصورات التي تؤثر على فعله ومواقفه على المستوى االجتماعي والسياسي.
وال جدال أن اللغة والمفاهيم تحتل أهمية بالغة في مجال السياسة، فكرًا 
وفلسفة، وممارسات وعالقات؛ فالسياسة توصف بأنها نشاط ينبني ابتداءً على 
اللغة، وتشــكّل المفاهيم فيها صورة العالم لدى الفاعل السياســي، وتتشكّل 
الجماعة السياسية عبر المفاهيم المشتركة ثقافة ولغة فتحقق عبر لغة األمم 
الرابطة الالزمة لتكونها واســتمرارها. ثم تمثل اللغة القناة التي تربط هذا 
الكيان السياســي بغيــره من الكيانــات، وهكذا فإن اللغة شــرط «ما قبلي» 
للسياســة في الواقع والتنظير كما يقــول غريغور، فهي التي تــزّود الباحث 
بمفاهيمها التي هي أدوات يفّك بها شفرة الواقع ويفهمه. فالمفاهيم تسبق بناء 
النظريــة إذ هي اللبنات التي تبنى منها، ثم هي المرآة التي تعكس فلســفة 
النظرية ومنطق النسق النظري بعد تشكله، وأخيرًا هي مدخل تغييره وإعادة 
صياغته باعتبار ذلــك مفتاح النقلــة المعرفية والثــورات العلمية 1. ومن ثم 
فالمفاهيم هي رموز فــي المجال العام تختزل الــرؤى وتدل على التصورات 

وتعبر عن الوقائع والعالقات واألحداث 2.
ونظًرا ألهميــة المفاهيم في فهــم وإدارة الظواهر السياســية فقد كانت 
موضوًعا للجدل والخالف في مجال التنظير السياســي، ولم يعد التساؤل عن 
نشأتها وتطورها ووظائفها وطبيعتها وأنواعها والعالقات بينها شأًنا فلسفًيا يهم 
المفكرين في حد ذاتهم، بل صارت اإلجابة على هذه األسئلة هي معيار التمييز 
بين مدارس وتوجهات النظرية السياســية، وأساس تميّزها عن بعضها البعض. 

 A. James Gregor, Metapolitics: A Brief Inquiry into the Conceptual Language of Political 1 ـ 
Science, (New York: The Free Press), 1971, pp. 7-13, 347-355.

هبة رؤوف عزت، المواطنة: دراســـة لتطور المفهوم في الفكر الليبرالي، رســالة لنيل درجة  2 ـ 
الدكتوراه، (القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة)
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فنجد أن هناك حالة من التباين في إدراك ماهية المفهوم فيما بين المفكرين 
والفالسفة. فنجد المفهوم بوصفه وحدات أو كيانات مجردة عند أرسطو، ولغوية 
عند فيتغنشــتين، أو عقلية أو ذهنية مكتســبة أو فطرية عند تشومسكي ولوك 

وكانط، أو وحدات مصطنعة عند أفالطون وهيغل، أو تخيالت عند سكنر 1.
وقد حدثت طفرة نوعية في االهتمام بعالقة اللغة بالسياسة وعالقة الحوار 
باإلنصاف الذي يتجاوز القانون لسياســات االجتماع وشــؤون اليومي كمحور 
مركــزي في إعادة تعريف السياســة مع أربعة تحوالت أساســية في مســاحة 

النظرية السياسية:
1 ـ تبلور نظرية العدالة عند جون رولز والتي 
ـ «المجلة  تعود جذورها لمقال نشــره عــام 1958 ب
الفلســفية» تحت عنوان: «العدالة كإنصاف» 2 رسم 
فيها الخطوط العريضة لمشروعه الفكري الذي أخذ 
صورتــه الكاملة وغيــر النهائية فــي كتابه «نظرية 
العدالة» الصادر عام 1971 والذي أعاد نشــره بعد 
مراجعته عام 1975، وقد ميّز بين العدالة واإلنصاف 
ووجد اإلنصاف مقترناً بالمســاحة االجتماعية التي 
ســعت نظريــة العقــد االجتماعي لتأســيس الخيار 

السياسي عليها. وقد انطلق رولز من فكرة الحالة األصلية التي رأى أنها تتأسس 
على تســاوي العقل عند أفراد المجتمع وقدرتهم على الوصــول لتعريف للعدالة 
واإلنصاف، لكن هذا التعريف ال يتأسس على إجماع صلب بل على توافق مركب، 
وغاية الحوار واللغة هي إزالة حجاب الجهل وبنــاء التوافق عبر الجدل والحوار 

المجتمعي الذي ال يفترض عنده تصورًا مسبقاً للطبيعة اإلنسانية 3.

أميمة عبــود، العدالة في الفكر الليبرالي الجديد: دراســـة في تحليل الخطاب الليبرالي في  1 ـ 
مصر، رســالة لنيل درجة الدكتــوراه في العلوم السياســية، (القاهرة: كليــة االقتصاد والعلوم 

السياسية ـ جامعة القاهرة)، 1999.
John Rawls, «Justice as Fairness», The Philosophical Review, Vol. 67, No. 2. (Apr., 1958), pp. 164-194 2 ـ 
John Rawls, Theory of Justice, New York: Belknap, 1999, pp. 10-18, 65-72, 118-130. 3 ـ 
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والمضمون الحقيقي لمفهوم الليبرالية السياسية كما يتصورها رولز يقوم 
على تحرير القيم السياسية من التبعية للمذاهب والتيارات الفلسفية من دون 
أن يؤدي ذلك إلى إلغاء التعددية، بل يترك لكل توجه تحديد كيفية ارتباط 
فكرته عن المعقول بتصوره للحقيقة، بما ال يجعل الحوار فقط ديموقراطياً في 
ذاته بل منطلقاً لصياغة تصور مختلف للديموقراطية يقوم على االستكشــاف 
وبناء االئتالف عبر االعتراف بالتمايز والذي يصير الحوار في ظله إقرارًا بأنه 
ال أحد وال منظومة فلسفية تمتلك الحقيقة وال التعريف النهائي لإلنصاف.. 

بل هو مسعى يتجدد ويتطور.. وبذلك يتضمن االنفتاح على االحتمال 1.
ورغم أن الحديث عن المجال العام يحيل عادًة لهابرماس. لكنّ الحقيقة 
أن رولز اهتم بفكرة المجال العام أيضاً وتحّدث عن أهمية الثقة وإتاحة هذا 
المجال العام الذي يتم تخليق معاني اإلنصاف فيه وبالتالي يكون بوتقة الرضا 
عن اإلجماع المركب بما يدفع المواطنين للدفاع عن المعاني المشتركة. يتحول 

اإلنصاف إذًا لثقافة تحفظ عمليات العدالة السياسية والمؤسسية.
وقد طور رولــز فكرة الخير العــام وارتباط ثقافة اإلنصــاف بالمجتمع 
كناظم لمعاني العدالة وحافظ لســيكولوجيا أخالقية بدءًا من األُسرة وليس 
فقط من المجال العام في كتابه «العدالة كإنصاف: إعادة صياغة» الذي جمع 
محاضراته وبلور نظريته التي تطورت عبر قرابة خمسة عقود، وأكد فيه على 
أن اإلنصــاف مرتكزه محلي قبل أن يكــون عالمياً في رؤية تحٍد وقت نشــر 

الكتاب الكثير من الجدل عن العولمة والمجتمع المدني العالمي 2.
2 ـ االهتمام الواسع بنظرية الفعل االتصالي ليورغن هابرماس، والتي ترى 
أنّ أساس العقالنية ليس النفعية وال الموضوعية بل التواصلية، وتذهب إلى أنّ 
معيــار الديموقراطية ليــس وجود هوية قوميــة للدولة القطريــة (التي ناقش 
مشكالتها في أعماله األخيرة عن المواءمة الدستورية) وإنما التعاقد الحر بين 
أفراد ينظمون حياتهم الجماعية على قواعد تنظيمية إجرائية تضمن العدل فيما 

Ibid, pp.365-371. 1 ـ 
جون رولز، العدالــة كإنصاف: إعادة صياغــة، ترجمة حيدر حاج اســماعيل، بيروت: المنظمة  2 ـ 

العربية للترجمة، 2009، ص 308 - 311، 392 - 400.
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بينهم، والفعل االتصالي عند هابرماس نشاط تحكمه فاعلية حوارية اجتماعية 
تتخذ شــكل عقلنة مفتوحة وأخالقية اعتبرها هابرماس هي األســاس المعياري 

للديموقراطية، والسياسة النقاشية عنده قلب المسار الديموقراطي 1.
ويقرن هابرماس بين القانون واألخالق والمجال العام، فنجاح السياسة 
النقاشــية ال يتوقف على وجود مجموعة من المواطنيــن القادرين على الفعل 
الجماعي، وإنما يترتب على توفر الشــروط المالئمــة للتواصل والجمع بين 
الصيغ النقاشــية المؤسســية واآلراء التي تتشــكّل في المجال العام بطريقة 

عفوية. فنظريــة التواصل ليســت بحاجة للتقيد 
بفكرة كيان كلي جماعي متمحور حول الدولة، بل 
تراهن على «المستوى األعلى من التقاء الذوات».

فهابرماس يتقيد بالنموذج التعاقدي الليبرالي 
لكــن يعيد بنــاءه فلســفيا مــن خــالل نظريته 
التواصلية 2، وكان هذا واضحاً في تقسيمات كتابه 
عن الفعل التواصلي بين نقد العقالنية التنويرية 
وبناء تصور للحياتي والعملي يختلف عن الوظيفية.
3 ـ صعــود نظرية الديموقراطيــة التداولية 

كنموذج لحضور المواطن في الجدل العام بما يتجاوز الديموقراطية النيابية، 
وانتشــار هذه النظرية خاصة بين أنصار مواطنة المــرأة والمواطنة متعددة 
الثقافــات، ويمكننــا القــول إن الجدل الصاعد فــي الواليــات المتحدة في 
التسعينات حول المواطنة االجتماعية قد أخذ من فكرة التعاقدية التي رجع لها 
مارشال الوجه اآلخر الذي أهمله مارشال، ففي حين عاد مارشال في التراث 
الليبرالــي إلى فكــرة التعاقدية وفكــرة الطبيعــة اإللزامية لتلــك الحقوق 
ومسؤوليات دولة الرفاهة اهتم الجدل في الواليات المتحدة بجانب الجماعة 
السياسية التي دخلت في العقد االجتماعي مع الدولة وتركيب تلك الجماعة 

 Jürgen Habermas, Theory of Communicative Action. Volume One: Reason and the Rationalization 1 ـ 
of Society, Boston, Mass.: Beacon Press, 1984 pp. 85 - 101, 284 - 8.

Thomas McCarthy, «Translators Introduction», in Ibid, pp. v-xxxvii. 2 ـ 
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السياســية وكيفية إدارتها السياســية للتعبير عن اختالف المصالح كي يتم 
تجميعها وتراكمها وترتيبها في صيغة حقوق تطالب الدولة بالوفاء بها.

وكانت وجهة النظر أن العقد في ذاته ليس هو أساس الليبرالية بل هناك 
أساس أخالقي هو فكرة الحرية وااللتزام، فالعقد مجرد أداة، وأهمية تجاوز 
«التعاقدية» إلى السؤال الديموقراطي يضمن أال يصبح العقد أداة هيمنة في 
ظل توازنات قوة معينة، فمن قال إن الذين دخلوا في العقد االجتماعي كانوا 
يتمتعون بنفس المســتوى من القوة والقدرات، وهكذا فالســؤال الذي يسبق 
التعاقدية هو الديموقراطية، وهو المفهوم الذي تبنــاه رولز من الفردانيين 
الليبراليين، وقبله أنصــار الديموقراطية من دون قبول بالفردية المحضة بل 
بمصير الفرد إلى االنضمام اختيارًا لجماعة ما يتفاوض تحت مظلتها، وهو ما 
ســمي بالخيار االجتماعي في مقابل الخيار الرشــيد، إذ رغــم أن الفرد هو 
المنطلق إال أن الُبعد االجتماعي والجماعــي التفاوضي مهم في إطار مجتمع 
مدني، فصعود مفهوم الديموقراطية التداولية تزامن مع صعود مفهوم المجتمع 

المدني كمساحة ومجال عند مناقشة المواطنة االجتماعية في التسعينات 1.
والحق أن التمييز هنا واجب بيــن المواطنة االجتماعية والمواطنة متعددة 
الثقافات، فالمواطنة االجتماعية كانت تؤسس لحضور ديموقراطي لألفراد في 
المجال العام كمجال تواصلي تفاعلي كما ذهب هابرماس، وتطور الحق الفردي 
في الحرية والمشاركة في ســياق مدني وتفعيل المشــاركة الديموقراطية من 
أســفل، وهو ما يختلف عن فكرة المواطنة متعددة الثقافــات، ففي حين تقبل 
األخيرة فكرة الجماعة الثقافية سواء الموروثة كالجماعات الدينية أو العرقية، 
أو المختارة كالحركات االجتماعية، كشريك في التفاعل المدني، فإن المواطنة 
االجتماعية بمفهوم «ما قبــل العقد االجتماعي» أو الليبراليــة األخالقية التي 
 Paul Kelly, «Justifying Justice: Contractarianism, Communitarianism and the Foundations of 1 ـ 
 Contemporary Liberalism», in: David Boucher and Paul Kelly (eds.), The Social Contract

 from Hobbes to Rawls, New York: Routledge, 1994, pp.229-235; Thomas Janoski, Citizenship

 and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal Traditional and Social

 Democratic Regimes, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp.104-141; John Hall,

 «In Search of Civil Society», in: John Hall, Civil Society: Theory, History, Comparison,

Cambridge: Polity Press, 1995, pp. 15-17.
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تؤســس الليبرالية على القيم السياســية من فردية وحريــة تتحفظ على فكرة 
الجماعة العضويــة وتتوجس من عودة الجماعة لتســبق الفــرد وهو ما قامت 
الليبرالية ابتداءً لتحــرره منه، فالجماعات االجتماعية قد تكون ال ديموقراطية 
وقد تملي على الفرد االنحياز ألجندتها االجتماعية، ومحض العودة لتقديم فكرة 
الجماعة االجتماعية بشكٍل رومانسي كان موضع قلق من قبل أنصار الديموقراطية 
التداولية الذين اقتنعوا بأفكار رولز عن اإلجمــاع المركب من مصالح فردية 
مختلفة يتم توفيقها بالتفاوض الديموقراطي ويقوم على مفهوم نسبي لألخالق 
يتم االتفــاق عليــه ال تمليه جماعــة ثقافية أو قيــم مطلقة ال يؤمــن بها كل 

المواطنين 1، وقد وصف ذلك بول هيرست في كتابه 
عــن دور التنظيمــات المدنية فــي الديموقراطية 
بالتمييز المهم بين الجماعية والجماعوية 2 ومناط 
المواطنة ليس وجود قواعد إجرائية محايدة فحسب 
بل قبول فكرة االختالف واحترام منطقه وللمقايضة 
االجتماعية المســتمرة والوصول التفاق ال يتســم 
بالديمومة ألن التفاوض عملية مســتمرة واألوضاع 
والخيــارات متغيّرة والعقالنيــة تراكمية تفاوضية 
تحاورية ولــذا فهي رخوة وليســت صلبة تفترض 

الوصول لرأي واحد، فالمواطنة التداولية هدفها تفعيل المواطن على المستوى 
االجتماعي كي تتم صياغة أجندات للحقوق يتم تحقيقها عبر الهياكل التمثيلية 
للديموقراطية بما يحقق حضور المواطن في المجال العام ويقوي فكرة تطوير 
معنى المواطنة وأفقه عبر السبل المدنية 3، فالمواطنة في وصف جون إلستر هي 

 Joshua Cohen, «Procedures and Substance in Deliberative Democracy», in: James Bohman 1 ـ 
 and William Rehg (eds.), Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, Cambridge/

 MA.: The MIT Press, 1997, pp. 407-438; David Boucher and Paul Kelly, «The Social Contract

and its Critics: An Overview», in Boucher and Kelly (eds.), op.cit., pp.3-10.

 («Communal» and «Collective»): Paul Hirst, Associative Democracy: New Forms of Economic 2 ـ 
and Social Governance, Cambridge: Polity Press, 1994, pp. 15-17.

 Amy Gutman and Dennis Thompson, Democracy and Disagreement, Cambridge /MA.: Harvard 3 ـ 
University Press, 1996, pp.346-353.
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شيمة عامة أو قيمة مدنية وليســت فقط وضع قانوني أو عضوية اجتماعية في 
وطن، وال تنبني على تفكيــر نفعي بل هدف جمعــي، وال يمكن قياس مصلحة 

الفرد كمواطن على مصلحته كمستهلك 1.
كذلك كتبت سيال بن حبيب عن الجدل حول المستوى االجتماعي من مفهوم 
المواطنة وتطوير منطق الديموقراطية التداولية التي تركز االنخراط والمشاركة 
على المجال العام والتفاعل اليومي والتفــاوض واللغة والتحاور بأنها «لحظة 
فارقة في تطوير النظرية الديموقراطية» والتنظير لمفاهيم االختالف وإدارته 
في مجتمع ليبرالي، وأرجعت لمارشال الفضل في نمو الوعي بالجانب االجتماعي 
من المواطنــة حتى وإن أخذ الجــدل منعطفات أخرى وتطــور، وجذب اهتمام 
الخطاب النسوي للمواطنة وأنصار فكرة المواطنة متعددة الثقافات، وكان لكل 
منهم همومه واقترابه، ولكن الديموقراطية التداولية تسعى في التحليل األخير 
لتكريس الالمركزية في تعريف وتفعيل المواطنة، وبذلك هي بشكٍل واضح تعيد 
بذلك «تأويل» الدولة والسياســة معاً، وهو تحول يمكن أن يؤدي إلعادة إنتاج 
المنظومــة الليبرالية كمنظومة مفاهيمية بشــكٍل جديد يناســب عصر ما بعد 
القومية 2، وهو مــا أكده هابرماس فــي تعليقه على هذا الجــدل حين أكد أن 
العالقة بين الديموقراطية النيابية التمثيلية والديموقراطية بالمفهوم التداولي 
هي عالقة تفعيل للمواطنة، تغذي العقالنية بتكوين اإلرادة العامة بشكٍل مركب، 
وتوازن بين السؤال األخالقي عن العدالة والسؤال اإلجرائي عن القوة وممارسة 
السلطة، فالنظام السياسي ليس المركز في النظرية الديموقراطية بل المجال 
العــام التواصلي للمواطنيــن، وأن تطوير نظرية للديموقراطيــة التداولية هي 
محاولة خالقة لدمج التقاليد الفردية بالحضور االجتماعي بااللتزام الجمهوري، 

أي عبور فجوات في النظرية الليبرالية تحتاج للجبر والربط 3.

 John Elster, «The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory», in: Bohman and 1 ـ 
Rehg, op.cit., pp. 11-14, 26.

 Seyla Benhabib, «The Democratic Moment and the Problem of Difference», in: Seyla Benhabib 2 ـ 
 (ed.), op.cit, pp.3-18; Seyla Benhabib, «Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy»,

in: Ibid., pp. 67-84.

 Jürgen Habermas, «Three Normative Models of Democracy», in: Seyla Benhabib (ed.), op.cit., 3 ـ 
pp. 21-30.
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4 ـ تنامي االهتمام بإعادة تعريف السياسة من منطلق تنازعي وليس برؤية 
تعاونية إجماعية، فالديموقراطية الراديكالية التي تأثرت باألفكار اليســارية 
لكن قبلت المظلة السياسية الليبرالية من منظور مدني/ فردي نظرت لتجليات 
الحضور والجدل العام باعتبارها أهم أبعاد الديموقراطية، وكانت شانتال موف 
على رأس هذا التيار، وتميّزت كتاباتها بالكشــف عن إشكاليات الديموقراطية 
الليبرالية واستعادة فكرة التنازع واالختالف في مواجهة اإلجماع، واستلهمت من 
أفكار كارل شــميت عن أزمة الديموقراطية النيابية هذا المعنى التعددي من 
أسفل الكامن في الليبرالية خارج اإلجراءات واألبنية، وهو ما سمته «اإلشكال 

الديموقراطــي»، أي كيــف يتم الوصــول التفاق 
تأسيســاً على قبول التنازع بل واعتباره األصل في 
المنظومــة الليبراليــة، واســتلهام بعــض معاني 
العقالنية الرخوة من خــالل مفهوم معاناة الفرد 
الشــخصية للبحث عن معنــى وأهميــة أن تكون 
الديموقراطية التداولية مسعى لكي ال يصل تنازع 
الرأي للنزاع االجتماعي، وهو ما يعني إعادة إحياء 
الديموقراطيــة كممارســة مدنية وليســت وضعاً 
قانونياً؛ أي إعادة ترسيم مفهوم المواطنة وتفعيله 

مدنياً باألساس، وإن شــغلتها حدود التعدد أي الخيط الرفيع من االتفاق على 
الحد األدنى االجتماعي المدني، محذرة من السقوط في العدمية. وهذا السؤال 
األخير يحمل في طياته تساؤالً عن حدود «السياسي» ويناقش مستويات الفعل 
الديموقراطي، ويوسع من حدودها المكانية لتصبح ساحة المواطنة هي التحقق 
في المدني واليومي، والزمن القصير. وهو ال ينفي أن عالقات القوة والهيمنة 
من الممكن أن تتواجد على المســتوى المدني، لكــن المنطق الذي يجب أن 
يحكــم هو قبول الخــالف كأصل واالحتفاء بــه وليس محض التســامح معه، 
واستبدال العقالنية الصلبة بعقالنية تقبل عدم اليقين والغموض وعدم الحسم 

ليستمر التداول الديموقراطي كعملية مدنية سياسية فعاالً ومثمراً 1.

 Chantal Mouffe, Dimensions of Radical Democracy, London: Verso, 1992, pp.225-239; 1 ـ 
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وقد قّدمــت هوني بونينغ إســهاماً نظرياً متميزًا في هذا الســياق، حيث 
انضمت لفكرة السياســة التنازعية والتي تجعل الحوار مركزياً في اإلنصاف 
والعدالة حيث تؤسس السياسة على ثالثة قواعد: اإلقرار بالتناقضات، واعتبار 
التجاور مركزيــاً في فهم العالقات السياســية واالجتماعيــة، والتركيز على 
الحياة اليومية 1 ـ بما يذكرنا بأعمال جيفري أليكسندر عن المعنى في الحياة 
االجتماعية ومنهج آصف بيات في فهم الحداثة من جهة، والسياسة من جهة 

أخرى ـ وإعادة تعريفهما في مساحات اليومي والحوار والالعنف 2.
كل ما سبق ساهم في اعتبار ثقافة الحوار من أجل اإلنصاف هي الركيزة 
األساسية لتحقيق العدل بما يتجاوز القانون المحض ويتجنب انزالق التنازع 

إلى هاوية العنف المجتمعي 3.

:+i$Xار و��7_�+ و�Nا� ��

ليس الحوار هو السبيل فقط لرفع حجاب الجهل؛ كما ذهب رولز، بل 
هو كذلــك أداة تغيير مجموعة من األفكار التي تكرســت عن عدم العدالة 
كُمعطى طبيعي، فيرى دانييل دورلينغ في دراســاته عن الفقر والتهميش أن 
هناك خمســة تصورات ال بد من تغييرهــا كي يمكن تحقيــق العدل، وهي 
باألساس بين صانعي القرار وبالتالي ال بد من حوار مجتمعي لدحضها، هي: 
أن النخبوية ناجحة وفعالة، وأن التهميــش لبعض القطاعات ضروري، وأن 

 Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, London: Verso: 2000, pp.80-107; Chantal Mouffe,

 «Democracy, Power and the Political», in: Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference:

 Contesting the Boundaries of the Political, New Jersey: Princeton University Press, 1996,

pp. 245-256.

 Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics, N.Y: Cornell University 1 ـ 
Press, 1993, pp. 200-212.

 Jeffery Alexander, The Meaning of Social Life: A Cultural Sociology, 2003, pp. 3-10; Asef 2 ـ 
 Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East: Stanford: Standord

University Press, 2010.

راجــع: محمد البهــاوي، العدالة والعنف: نصوص فلســفية مختــارة، الدار البيضــاء: أفريقيا  3 ـ 
الشرق، 2013.
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التحيز طبيعي، وأن الطمع والتنافس جيــد، وأن اليأس من تحقيق مطالب 
بعض الفئات ال يمكن تجنبه 1.

لذلك من المهم العودة لهابرماس في تقسيمه ألنواع الحوار بناءً على نوع 
الُحجج المستخدمة وغايتها، فهناك الُحجة النظرية وهي عقلية وغايتها الكشف 
عن الحقيقة، وُحجة عملية وهي ذات طبيعة أخالقية متعلّقة بمالءمة الســلوك، 
وُحجة قيمية معيارية، وُحجة تصحيحة / عالجية تقوم على التعبير وتســتهدف 

التغيير وتنبني على الِصدقية، وُحجة شارحة لدعم تماسك األطروحة 2.
وال شــّك أن تنــوع الحجــج يقتــرن بتنــوع 
موضوعــات الحــوار وكذلــك تنــوع مســاحاته 
ومجاالته، وقد طوّر السيد محمد حسين فضل اهللا 
مــن النــص القرآني نظريــة متميزة عــن أنواع 
الحجــج وتقاطع الحــوار مع الجــدل،  ويرى أن 
القرآن انطلق من أساس البشرية وطبيعة اإلنسان 
(بعكس رولز الذي رّكز على الموقف)، وأن الدين 
يؤسس للحق في الســؤال وليس كما يزعم الفكر 
االستشراقي يصادر العقل والُحجج 3، في جوّ من 

الثّقة بالنّفس، وعدم االنســحاق أمام اآلخر، فقد اشترك مع رولز في فكرة 
االستقاللية الفردية لكن جعل مصدرها دينياً، كما أبعد الحوار عن االنفعاليّة، 
وجعله متأسساً على االنضباط بالقواعد المنطقيّة في مناقشة موضع االختالف، 
فالتّسليم بإمكانيّة صواب الخصم من بديهيّات الحوار، وكلّ شيٍء قابل للحوار، 
فال مقّدســات وال محّرمات في الحوار، حتّى في وجود اهللا وشخصيّة النبّي، 
فالحوار والجدل والمحاججة تتقاطع وتســعى لبيان الحق وبناء الثقة وزيادة 

 Daniel Dorling, Injustice: Why Social Inequality Persists, Bristol: Policy Press, 2012, pp. 1-9, 1 ـ 
307-320.

Habermas, op.cit., p. 23. 2 ـ 
السيد محمدحسين فضل اهللا، الحوار في القرآن: قواعده وأساليبه ومعطياته، ط6، بيروت: دار  3 ـ 

المالك، 2001، ص 37.
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رصيد الحكمة، وشــرح تنوع أهــداف الحوار منذ بدء خلــق آدم عن الحكمة 
الربانية، وحوارات مناقشة الغيب والعقيدة والتوحيد بين الرسول والكافرين، 
وتفعيل القيم والحوار مع أهل الكتاب، والجدل بشأن التشريع وطلب العدالة 
واإلنصاف سواء في ســورة المجادلة أو في الحوار مع غير المؤمنين وصوالً 

لحوارات يوم القيامة 1.
ويمكن مقارنة اختالف منهج محمد حسين فضل اهللا القائم على االنفتاح 
اإلنســاني كمنطلق وليس كمجال وحيــز، وافتراقه عن رؤيــة هابرماس التي 
تحركت على مســلمة الدولة القُطرية حتى مع الوحــدة األوروبية والعولمة، 
ورؤية بوني هونيــغ التي بنتها على رؤيــة يهودية معلنة فــي مواجهة ما رأته 
مسيحية كامنة وراء قناع كارل شــميت العلماني في كتابه الالهوت السياسي 

وتنظيره لحالة االستثناء.
ولعل الثغرة النظرية التي عاقت تطوير رؤية للحوار كوســيلة لبلورة قيم 
اإلنصاف والمجادلة بشأن االنتصاف هي غياب تصور نظري للمجال العام في 
األدبيات اإلسالمية المعاصرة، سواء التي اهتمت بالحوار في القرآن كموقف 
كالمي من دون تنزيل على الواقع وتأطير مدني لقيمته ودوره 2، أو حتى تلك 
التي اهتمت بالنظام االجتماعي 3، وذلك رغم االهتمام الذي نجده في مجال 
العلوم االجتماعية ودراســات اإلسالم بالمجال العام اإلســالمي من الزاوية 
التاريخية، فدراسة أرماندو سلڤاتوري عن المجال العام اإلسالمي والكاثوليكي 
تنتقد رؤية هابرماس «منزوعة الدين» رغم معرفته بتاريخ األفكار وتحوالتها 
في القرون الوســطى في مســاحاتها المتنوعة، واعتبار هذا المجال الساحة 
الثالثة بين المجتمع والدولة واآللة التواصلية ألي مجتمع ينشد الديموقراطية، 

المرجع السابق، ص49 - 54. 1 ـ 
حمد عبد اهللا السيف، صناعة الحوار: مقاربة تداولية جمالية لحوارات ابراهيم ‰ في القرآن  2 ـ 

الكريم، الرياض: نماء للبحوث والدراسات، 2015.
راجع مثًال: الطاهر بن عاشــور، أصــول النظام االجتماعي فــي اإلســالم، ط3، القاهرة: دار  3 ـ 
السالم، 2010. ومسفر بن علي القحطاني، الوعي الحضاري: مقاربات مقاصدية لفقه العمران 

اإلسالمي، بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2012.
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وألن المجتمع اإلســالمي له خصائص في عالقة الديني بالدنيوي في الحياة 
اليوميــة يصعب فهم تاريخــه بدون النظر في مســاحاته ونخبــه وتفاعالت 

الخطابات المختلفة في الفضاء المدني والثقافي 1.
ولم يكن المجال العام في دار اإلســالم تاريخياً فحسب موضع الدراسة 
والنظر، بل طور ســلڤاتوري تصورًا عــن تجاوز الدولــة القطرية من خالل 
المجال العام على مستوى األمة، لكنه بقي مجاالً عاماً مساحياً ومن حيث كونه 

ظاهرة وليس من حيث تناول الفضاء الحواري وبناء المعنى فيه 2.
وقد قّدم بيتر مانداڤيل دراسة وافية عن المجال العام اإلسالمي وإعادة 

بناء تصــورات األمة ضمن فيه وســائل التواصل 
االجتماعــي االلكترونيــة وركز علــى أدوات بناء 
الهوية وقضايا االهتمام لكــن التركيز كان على 
عبور الحدود وليس بناء المجال كســاحة للحوار 
واالنتصاف المحلي بل والدولي على مستوى حوار 
الحضارات واستحقاقات اإلنصاف كثقافة عالمية 3.

لكن يظل الجهد البحثي مطلوباً بشأن المجال 
العــام وإعــادة تصــوره وتوظيفــه فــي الحوار 
واالنتصاف في ظل تشوه هذا المجال بحكم عوامل 

التحديث واستمرار المزج بين عناصر إسالمية وعناصر حداثية فيه وما نتج 
عن ذلك من تشــوه وتشــرذم، وإن رأى أمين صاجو أن هذا التداخل يدعم 
القيم المدنية بالقيم الدينية كمصدر للفضائل في ظل ضعف الدولة وقدرتها 

على اإللزام القانوني في العالم اإلسالمي حالياً 4.

 Armando Salvatore, The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism and Islam, N.Y: 1 ـ 
Palgrave, 2007, pp.1-32, 243-260.

 Armando Salvatore, «The Exit from a Westphalian Framing of Political Space and the Emergence of 2 ـ 
a Transnational Islamic Public», Theory, Culture & Society 2007, Vol 24 (4), pp.45-52.

 See: Peter Mandaville, Transnational Muslim Politics: Reimagining the Umma, London: 3 ـ 
Routledge, 2001.

أمين ب. صاجو، األخالق في المدينة، في: أمين ب. صاجو (محرر) المجتمع المدني في العالم  4 ـ 
اإلسالمي، بيروت: دار الساقي، 2007، 272 - 276.
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هل يمكننا فــي إطار الحديث عــن الحوار واإلنصاف واالنتصاف ســحب 
النقاش هنا لموضوع الشريعة في جانبها العرفي واألخالقي والقيمي كمنظومة 
عدالة؟ وكيف يمكن تفعيل حوار عام بشأن ذلك يخلق وعياً مجتمعياً يمكن من 
إحداث تغيير منشــود في واقعنا العربي واإلســالمي يتقاطع مع أشواق التحرر 
وبناء مجتمع أكثر عدالً والتي شكّلت مشهد العالم العربي في السنوات الماضية، 
وكذلك مركزية الحوال إلعادة بناء ما تهدم من بنية سياسية واجتماعية مزقها 

البطش والعنف؟
كان جورج ليندبك وهو من أهــم من كتبوا عن طبيعة المعتقد أن الدين 
كمنظومة داللية يقوم على سردية وشــعائر تحدد وعي اإلنسان بالعالم، فهو 
إطار لغوي وثقافي في آن واحد، كما أنه يصوغ الوجود والوجدان والســلوك، 
ويحدد معنى الحق والحقيقة، فهو عقيدة وِشرعة أخالقية وقانون، وهو أيضاً 
يشير إلى فتغنشتاين في نظريته عن ألعاب الكالم، فالدين يتقاطع في لغته 

ومفاهيمه مع اإلدراك والسلوك 1.
ويمكننا القول إن هناك سرديتين في الخطاب اإلسالمي المعاصر يمكننا 
البناء عليهما في سعينا لجعل الحوار أداة لإلنصاف واالنتصاف، األولى هي 

أدبيات تمكين األمة والثانية هي أدبيات مقاصد الشريعة.
ففــي األولى يبــرز الدكتور توفيــق الشــاوي وكتابه «فقه الشــورى 
واالستشــارة» الذي يؤكــد فيه على أن الشــورى فطرة وحــق وأن خالفة 
اإلنسان ترتبط بسلطان األمة، لكن يغلبه المنزع القانوني المؤسسي فال 
يبني تصورًا للمجال العام وبنــاء اإلجماع على الخير العام عبر الحوار 2، 
ويسير على نفس التصور عبد اهللا المالكي في سعيه لبيان أن سيادة األمة 
قبل تطبيق الشريعة لكن يرى االستفتاء أحد أدوات ذلك وال يبني بدوره 

 George A. Lindbeck, The Nature of Doctirne: Religion and Theology in a Postliberal Age, 1 ـ 
Philadelphia: Westminster Press, 1984, pp. 32-33.

د. توفيق الشــاوي، فقه الشــورى واالستشــارة، المنصورة: دار الوفاء، 1992، ص 9 - 20،  2 ـ 
.27 - 20
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تصورًا عن المساحات المطلوبة وال الحوارات الممكنة 1، وعلى نفس النهج 
يمضي د. حاكم المطيري لكن من بــاب الحريات وبمنهج تاريخي فقهي 

وليس من مدخل الحوار واالنتصاف 2.
فالحديث عن الشــورى واألمة يضعها في مقابل نموذج مركزية الدولة 
لكنه ال يقدم تصورًا للحوار المجتمعي ومساحاته وآلياته، وحتى عن التشريع 
بين المجتمع والدولة مثل إسهام د. إبراهيم البيومي غانم نجده يتراوح بين 
مساحة النظام العام والفعل المجتمعي، لكنه ال يوضح كيفية خلق الفضاء 
الحواري لحماية وتطوير مســاحة اإلرادة وتفعيل الجــدل العام بما يضمن 

الســلم األهلي وال كيف يمكن بنــاء مجال عام 
تداولي إســالمي وبناء منظومة حــوار وإنصات 
وإنصاف وانتصاف والتراضي على أعراف وتعبئة 
قطاعات السترداد النموذج الشوِري وتنزيله على 

واقع معقد 3.
التيار الثاني الــذي يمكن أن يكــون منطلقاً 
للتفكير بشــأن الحوار واإلنصاف هــو تيار العودة 
لمقاصد الشــريعة، فرغم أن كل المقاصد تحتاج 
تأصيــًال وتنزيــًال واجتهــادًا فــي فهــم تحوالت 

الســياقات الحاضنة والحافظة لها، لم تهتم الكتابات عن المقاصد بالحوار، 
فبدت كأنها تضــع المنظومة كمصفوفات من دون أن تبــث فيها روح الحضور 
المجتمعــي وال تبيّن كيف يمكــن تفعيلها من خالل الجدل العــام وخلق ثقافة 

عبد اهللا المالكي، ســيادة األمة قبل تطبيق الشــريعة: نحو فضاء أمثل لتجسد مبادئ اإلسالم،  1 ـ 
بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2012.

د. حاكم المطيري، الحرية أو الطوفان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004. 2 ـ 
راجع: إبراهيم البيومي غانم، تقنين الشــريعة بين المجتمع والدولة، القاهرة، مكتبة الشــروق  3 ـ 

الدولية، 2012، ص 15 - 16.
وراجع محاولة سلمان بونعمان على مستوى النماذج بين االستبداد والثورة والشورى:

ســلمان بونعمان، أســئلة دولة الربيع العربي، الرياض: مركز نماء للبحوث والدراسات، 2013، 
ص 107، 136، 187 - 282.
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مجتمعية تصون المقاصد وترعاها على قاعــدة اإلنصاف 1، وحتى عندما بدأت 
مشاركة أصحاب العلوم االجتماعية في النقاش بشأن تفعيل المقاصد تم ذلك 
على مســتوى النظرية والنموذج وقياس المصالح وليس على مســتوى التفعيل 

المجتمعي والنقاش على مستوى األمة 2.
ولكــن رغم عــدم التفاعــل حتــى اآلن مــع مســاحات التفكير بشــأن 
الديموقراطية التداولية والجدل العام ودور الحوار فيه إال أن التمهيد الذي 
قدمته تلك األدبيات يفتح باباً الستعادة الحضور المجتمعي والقيمي في تصور 
المجتمع اإلسالمي، بما يمكن معه طرق موضوعات الحوار واالنتصاف لتكون 
في قلب استعادة دور األمة من ناحية والدوران مع مقاصد حفظ العقل والدين 

والمال والعرض والنسل من ناحية أخرى.
إن كثيرًا من الصراعات التي تطيح ببنية العدالة ال يمكن حلها إال بحوار 
حول اإلنصاف، وباألساس سعي نحو «استعادة المعنى» ال يمكن أن يتحقق إال 
باتفاق على النظر للماضي وتسوية ملفات واستشراف مستقبل 3، وهذا يستوجب 
خلق فضاء حواري يغيّر الوعي ويطور العرف ويســمح بتعديل الســلوك وبناء 
التوافق، وبقدر ما تعلو موجات العنف بقدر ما تدرك المجتمعات شدة الحاجة 
 للغة والمفاهيم وإعادة بناء التصورات، ألن ذلك هو شرط الحفاظ على الحد

األدنى من التمدن في مواجهة صيغ التوحش المتعددة. . والمتجددة.

راجع: الطاهر بن عاشــور، مقاصد الشريعة اإلســالمية، القاهرة: دار الســالم، 2007؛ عّالل  1 ـ 
الفاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها، القاهرة: دار السالم، 2011.

راجــع مثًال غيــاب التفكير في تحفيــز الجدل العام بشــأن المقاصــد رغم ارتباطهــا بالعدل  2 ـ 
واالنصاف في إسهام أستاذ نظرية سياسية بارزة مثل أ.د. سيف الدين عبد الفتاح:

سيف الدين عبد الفتاح، نحو تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي واالجتماعي، في: 
مقاصد الشريعة اإلســالمية: دراســات في قضايا المنهج ومجاالت التطبيق، تحرير: د. محمد 

سليم العوا، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 2006، ص 351 - 424.
 Zaki Laiidi, A World without Meaning: The uses of Meaning in International Politics, London: 3 ـ 
 Routledge, 1998, pp. 1-14, 97-122; Michaela Neacsu, Hans J. Morgenthau’s Theory of International

Relations: Disenchantment and Re-Enchantment, N.Y: Palgrave, 15-34.
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■  أستاذ العلوم السياسية ومستشار قسم الرأي العام، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 
(مصر).

دارَ جدلٌ طويل في كتابات المفكرين اإلسالميين المحدثين 
حول «الشــورى» من حيث هي ملِزمة أم معِلمة؟ وفي سياق 
هذا الجدل توارت القيمة الكبرى لنظرية الشورى باعتبارها بمثابة 
الجهاز العصبي لبناء الوئام االجتماعي في عمران متحضر بنظامه 
االجتماعي ونظامه السياسي وبقيمه األخالقية. وأعتقد ـ أو آمل ـ أن 
ي  يكون هذا الجدل بتفاصيله التي تكاثرت حول االستقطاب بين حد
«الُملزمــة» و«الُمعلمــة» قد صار جــزءًا من ســوابق تاريخ الفكر 
اإلســالمي الحديث والمعاصر. وال أكاد أتصور أن أحدًا عاقًال من 
المنشغلين بشؤون المجال العام في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 
يمكن أن يجد شيئاً ذا قيمة في استرجاع شيء مما دار من جداالت 
بيــن الذين انتصروا للقول بأن الشــورى فقــط «ملزمة»، والذين 

تحيزوا للقول بأنها فقط «معلمة».
ويظهــر لي أن ثقَل إرث االســتبداد ومْعهوداتــه المتحدرة من 
األزمنة الســابقة والمســتمرة في الواقع الحديث والمعاصر هو ما 

■   �R�u ���$ا� إ%�ا_$� 
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أسبغ المشروعية على سؤال: هل الشورى ملزمة أم معلمة. والدليُل على ذلك 
هو أن طرح هذا الســؤال وما دار حوله من جدل قد اســتغرق ما يقرب من 
نصف قرن من عمر اإلصالحية اإلسالمية في العصر الحديث. وجاء أكثُر هذا 
الجدل في ســياق انتباهِة قادة هذه اإلصالحية وروادهــا األوائل إلى مزايا 
الديموقراطية في النظم الغربية الحديثة، وكيف أنها نجحت في حسم معضلة 
الصراع على السلطة سلمياً؛ بينما غرقت مجتمعاتنا في أغلب فترات التاريخ 
اإلسالمي في نهرين من الدماء: نهر الدماء الموروثِة والمنقولة من أصالب 
األســالف إلى عروق األعقــاب، ونهِر الدمــاء المهراقة بين أهل الســلطة 

ومناوئيهم من هنا وهناك في أغلب األوقات.
كان «ِفقه االستبداد» ـ أو «التغلب» بلغة قدماء العلماء ـ هو أهم ما نبت 
على ضفاف هذين النهرين، وعلى ضفافه أيضاً تشكّلت مالمح جدلية التغلب 
والوئام في ِفقه الشورى، وظلّت مجتمعاتنا العربية واإلسالمية وال تزال أسيرة 
لســلبيات هذه الجدلية منذ قرون متطاولة، وهي لم تخرج من هذا األســر 
حتى وقتنا الحاضر، ولم تظهر محاوالت لالنعتاق من هذا األسر إال في سياق 
األفكار واالجتهادات التي طرحها بعض رواد اإلصالح اإلســالمي في العصر 
الحديث، منذ اإلمام محمد عبده والكواكبي ـ على األقل ـ في الربع األول من 
القرن الرابع عشر الهجري/بداية القرن العشــرين الميالدي. فبينما كانت 
مجتمعات األُمة ترسف في أسر االستعمار األجنبي، وتعاني مرارات االستبداد 
الداخلي؛ بدأ بعض رواد اإلصالح اإلسالمي َيتنبهون وُينبهون إلى «الشورى» 
التي ورد النــص عليهــا صراحة في القــرآن الكريــم، وراحــوا يقارنونها 
بالديموقراطية الوافدة مــن الحداثة الغربية، وبدأ أبناء العالم اإلســالمي 
يســمعون من اإلصالحيين الكبار أن غياب الشورى ســبب رئيس من أسباب 
الضعف والتأخر، ومن هؤالء: الطهطاوي، وخير الدين التونسي، واألفغاني، 

ومحمد عبده، والكواكبي، ورشيد رضا.
استمر األمر على هذا المنوال من التنبه والتنبيه إلى الشورى وأهميتها 
حتى منتصف القرن الرابع عشــر الهجري (منتصف الثالثينات من القرن 
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العشــرين تقريباً). ثم أخذ الجدل حول الشــورى ينتقل بخطوات متثاقلة 
خالل النصف الثاني من القرن الرابع عشر نحو التفكير في كيفية إعمالها 
في الواقع، إال أن معظم هذا الجدل تعرقل عدة عقود في شــراك السؤال 
ابن إرث االســتبداد المزمن والتغلــِب المهلك، وهو: هل الشــورى ملزمة 
للحاكم أم معلمة؟ وظل الجدل حوله زهاء نصف قرن آخر. ولم يسفر عن 
شيء له أهمية كما أسلفنا؛ حتى كانت النقلة النوعية الكبرى في مسار فقه 
الشورى بصدور «ِفقه الشورى واالستشارة» للعّالمة توفيق الشاوي في بداية 
العقــد الثاني مــن القرن الخامس عشــر الهجــري، وتحديدًا في ســنة 

1412هـ/1992م. ومــع هــذا الكتــاب الضخــم 
(844صفحة) بدأت في رأينا مرحلة جديدة في 
تاريــخ «ِفقــه الشــورى واالستشــارة» ـ بتعبير 
العالمة الشاوي ـ وانتقل مركز الثقل في البحث 
بشــأنها من ضيق ذلك الســؤال عــن (هل هي 
ملزمة أم معلمة) إلى سعة نظريتها العامة، ومن 
كونها مسألة من مسائل الحكم والسلطة، إلى 
كونها منهجية شاملة تمتد مباحثها وتترابط مع 
مجمل النظريات اإلســالمية في الِفقه وأصوله 

من جهة، والتنشــئة والتربية من جهة أخرى، وتبحث في تطوير أســاليب 
تطبيقها في حياة األفراد والجماعات وفي نظم الحكم واإلدارة ومؤسسات 

الدولة الحديثة من جهة ثالثة.
ثمة اجتهادات قّدمها آخرون ســبقوا الدكتور الشاوي ولحقوه في مسألة 
الشــورى، ولكن أياً منها لم يقدم ما قدمه من نظرية عامة أو رؤية شاملة 
للشــورى وموقعها في مجمــل النظام االجتماعي والسياســي المســتند إلى 
المرجعية اإلســالمية. مع الشــاوي أعيد اكتشاف فلسفة «الشــورى» وأُعيد 
تعريفها على أســاس أنها «النــواة الصلبة» لبنــاء ِفقه الوئــام االجتماعي 
والسياســي، وانتقل البحث في الشــورى من القضايا الجزئيــة إلى الرؤية 
الكلية، ومن االجتهادات الفرعية إلى النظرية العامة، ومن التجريد القيمي 
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واألخالقــي إلى التقريب التطبيقي إلى حد مالمســة أهم مشــكالت الواقع 
المعاصر سياسياً واجتماعياً، وحضارياً بإجماٍل.

إن االســتمرار في النظر إلى الشــورى على أســاس أنها قيمة أخالقية 
والتزاماً اجتماعياً وسياســياً ـ كمــا جاء في خطاب تكليفــي من جهة مجلة 
«التفاهم» للكتابة في هذا الموضوع ـ من شأنه أن يسهم في التقدم خطوات 
أخرى على طريق االجتهاد الكلي في النظرية العامة للشورى، ومن شأنه أن 
يساعدنا على اكتشاف الشــورى كمرجعية لِفقه الوئام االجتماعي السياسي، 
ويضعنا بمنأًى عن إعــادة إنتاج االجتهادات في مســائل جزئية أو فرعية تم 
بالفعل تجاوزها بظهور نظرية الشــاوي في ِفقه الشورى واالستشارة. ولهذا 
سنبدأ البحث من صلة الشورى بالمجال العام، وهي النقطة التي انتهى إليها 

العّالمة الشاوي في كتابه الذي أشرنا إليه.

أوالً: �ال-; ا�/�رى %�����ل ا��1م

النظر الكلي للشورى على أساس أنها قيمة أخالقية ومبدأٌ سياسٌي يكشف 
لنا بوضوح عن عمق ارتباطها بالمجال العام Public Space بمعناه الحديث. 
يدلّنا على هذه الرابطة أن األساس االجتماعي للشورى هو أن كيان الجماعة 
وحقوقها ومسؤوليتها مستمدة من تضامن مجموع األفراد الذين ينتمون إليها، 
وأن رأي الجماعــة هو رأي مجمــوع أفرادها، وفكرها هــو فكرهم، وإرادتها 
الجماعية ليســت إال إرادة مجموع أفرادها، وأن هذه اإلرادة يعبّر عنها قرار 
يتخذونه بناء على تشــاور وحوار يدور بينهم، ويتمتــع كل فرد منهم بحرية 
اختياره وحرية التعبير عن رأيه ومناقشــة اآلراء األخرى 1. وهذا بالضبط هو 
المنــاخ الذي يولد فيــه «المجال العام» على أســاس كونه ســاحة مفتوحة 
لشــركاء المصلحة العامة والمدافعين عنها. المجال العام بهذا المعنى هو 
اإلطار الذي تتجلــى فيه المنظومة األخالقية الجماعيــة، وفيه أيضاً تزدهر 

توفيــق الشــاوي، فقــه الشــورى واالستشــارة، المنصــورة: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر،  1 ـ 
1413هـ/1993م، ط 3، ص 8.
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الُموجهــات المعيارية العليا التــي يؤمن بها المجتمع. ومــن المفيد هنا أن 
نستطرد قليًال في بيان الصلة بين الشورى والمجال العام.

«الشورى» أمر قرآني ومفهوم شرعي أصيل، بينما «المجال العام» مفهوم 
اجتماعي سياســي وضعــي تبلور في ســياق الحداثة وعمليــات التحديث في 
 Morphology المجتمعات الغربية. وتواجهنا هنا عدة مشــكالت مورفولوجية
ونحن نحاول رسم مالمح الحقل الداللي لمفهوم «المجال العام»، وهو ما ال 
نواجهه بالدرجة نفســها على األقل بشــأن الحقل الداللي لمفهوم الشورى. 
بعض هذه المشكالت راجع إلى كون «المجال العام» مفهوماً وافدًا من خارج 

النسِق األصولي والفقهي الذي ينتمي إليه مفهوم 
الشورى، وإن كان مضمونه موجودًا في صلب هذا 
النســق نظرياً وعملياً، وبعضها اآلخر راجع إلى 
ضيق «المجال العام» إلى حد التالشي في واقع 

مجتمعاتنا العربية واإلسالمية منذ زمن طويل.
من أهم المشكالت المورفولوجية في تحديد 
مالمح «المجال العام»: وجود أكثر من «تركيب 
لفظي»، تشترك دالالته أو بعض منها مع دالالت 
«المجال العام». ومنذ ذلك مثًال: الحيز العام، 

والنظام العام، والمصلحة العامة، والقانون العام، والحقوق العامة، والرأي 
العام. وسنالحظ أن جوهر مفهوم الشورى يدخل بدرجات متفاوتة في مستوى 
نظريته العامة في أغلب هذه التراكيب؛ حيث تشــترك جميعها في تأسيسها 
على خلق ساحة للتواصل الحر والتوافق االجتماعي، واستهداف الوصول إلى 
«الوئام العام» بين مختلف التكوينات االجتماعية والثقافية والمصلحية عبر 
تداول الرأي بحرية، وتمحيص األفكار والسعي للوصول إلى أفضل االختيارات 

التي تحقق الصالح العام وتؤمن العيش المشترك.
وطبقاً لنظرية «تكوين الحقول الداللية» فإن تلــك التركيباِت اللفظيِة 
التي تتداخل مع «المجال العام» تجمع بينها عالقات مبنية على التشابه في 
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المعنــى، وليس في اللفظ فقــط؛ وهي تدل على مجال محــدد من مجاالت 
الخبرِة اإلنســانيِة؛ هو مجال العمل المشــترك، والمســؤولية المشــتركة، 
والمصلحة المشــتركة؛ التي ال يختص بها فرد مــن دون آخر، وال تحتكرها 
مجموعة أو فئة مــن دون أخرى، وتحكمهــا منظومة قيمية تتقاســمها فئاُت 
المجتمع وأفراُده، ومنظومة أخرى من المؤسسات والمرافق العامة التي يجب 
أن تتسم بالتطور والكفاءة حتى يكون المجال العام استيعابياً وليس إقصائياً، 

وفعاالً وليس خامًال، ووئامياً وليس انقسامياً.
مفهوُم «الحيز العام» مثًال؛ يكاد يكون مرادفاً في االستعمال االجتماعي/
السياســي لمفهوم «المجال العام» من حيث الداللة علــى مكان التقاء بين 
أبناء الوطن الواحد، وفيه يتم االحتواء الهادئ والسلمي لكِل تبايناتهم مهما 

بلغت شدةُ االختالف فيما بينهم.
أما مفهوم «النظام العــام» 1، فهو فكرة محورية يرتكز عليها أي نظام 
قانوني؛ إذ يقوُم بضبط اإلرادات الفردية والجماعية، فيحد اإلرادة الفردية، 
كما يحد اإلرادة الجمعية؛ بما فيها إرادة الدولة ذاتها كي ال تبغي إحداها 
على األخرى. كما يســهم «النظام العام» في صــوغ «العقل الجمعي» في 
المجتمع، ويســاعد الدولة في الحفاظ على األنســاق القيمية المتبناة من 
قبلها في مواجهة كل دعاوى الهدم باســم التغيير أو باســم اإلصالح. وقد 
ســاوى بعض األصوليين المحدثين بين النظام العــام و«المقاصِد» التي 
توصف بأنهــا ضرورية، ويكــون الحكم في شــؤون النظام العــام متعلقاً 
بالمصلحة العامة للمجتمع 2. وال يستقيم األداءُ الوظيفي «للنظام العام» قبل 
أن ينضج «الحيز العام» بالمعنى الســالف، وال تبعد عــن ذلك المعاني 
والدالالت التي تشير إليها مفاهيم «القانون العام»، و«المصلحة العامة»، 

لمزيد من التفصيل حــول وظيفية النظام العــام كفكرة قانونية في االجتماع السياســي انظر:  1 ـ 
طارق البشــري، فكرة النظام العام، في النظرية والتطبيق (بيروت: المكتب اإلسالمي للطباعة 

والنشر، 2005).
انظر مثًال: عالل الفاســي، دفاع عن الشــريعة، تقديم دريســا تراوري (بيروت ـ القاهرة: دار  2 ـ 

الكتاب المصري اللبناني، ومكتبة اإلسكندرية، 2013) ص 201، 202.
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و«الحقوق العامة»؛ رغم أن لكل منها اختصاصاً أصيًال بفكرة أساسية تميزه 
 عن غيره؛ فجميع هذه المفاهيم وثيق الصلة بفكرة النظام العام، ومن ثَم
تدخل في تكوين «المجال العام» في مستواه المادي، وفي مستواه المعنوي 

أيضاً وإن بدرجات متباينة.
إن مفهوم «الرأي العــام» Public Opinion بمعنــاه الحديث المرتبط 
بمسيرة التطور الديموقراطي وإعالء إرادة الفرد في المجال العام، يلقي بنا 
ـ هذا المفهوم ـ في صلب نظرية الشورى. وفي ضوء ما بلغه مفهوم «الرأي 

العام» فــي الممارســات المعاصــرة من نضج 
نظــري وتطبيقي؛ ما عاد يكفــي القول بأن ثمة 
قواســَم مشــتركة بينه وبيــن نظرية الشــورى 
وآلياتهــا، وإنما بــرَق في ذهننــا أن األمر بات 
أوســع من ذلك بكثير، إلى الحد الذي يدفعنا 
دفعاً إلى إعــادة النظر في نظريــة «اإلجماع» 
بمعناه الفقهي / األصولــي؛ وأن ننظر إليه على 
أنه أســاس النظرية األصولية «المجهضة» في 
تكوين «الرأي العام» بالمقارنة مع نظرية الرأي 

العام الحديثة، كما سيأتي بيانه.
يضيف مفهوم «الرأي العام» ُبعدًا آخر بالغ األهمية في بيان الصلة بين 
الشــورى و«المجال العام»؛ فالرأي العام يشــير في تعريفــه النظري إلى 
محصلة رؤى المواطنيــن لجملة قضايا يختلفون بشــأنها، وتؤثر في حياتهم 
اليوميــة، وفي مصالحهم المشــتركة، وفــي مصائرهم المســتقبلية أيضاً 1. 
ويفتــرض الرأي العام بــداءة وجود مشــكلة خالفية، كما يفتــرض إمكانية 
المناقشة بحرية حول تلك المشكلة، مع الحق في إعالن الرأي بمختلف وسائل 
التعبير الســلمية؛ التي إن كانت ال تخرج عن «النظام العام»؛ فإنها ال تتم 

لمزيد من التفاصيل حول تعريف مفهــوم الرأي العام انظر: حامد ربيع، مقدمة في نظرية الرأي  1 ـ 
العام، تقديم وتحرير حامد عبد الماجد (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2007)، ص 60 و 61.
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إال داخل مجموعة من القنوات والمؤسسات التي تكتُل اآلراءَ بطريقة سلمية، 
وتحفظ الطمأنينة العامة، وتحول من دون انزالق أصحاب اآلراء والمصالح 
المختلفة إلى العنف أو األدوات الخشنة في حل الصراعات فيما بينهم. وتلك 
المؤسسات والقنوات يتشكل منها «الحيز العام» في بعده المادي/المؤسسي. 
وإذا توافرْت للرأي العــامِ تلك المقومات فإن دورته الطبيعية تكتمل 1. وهذه 
الدورة تشتمل على ســبع مراحل على األقل بحسب نظريات االتصال وتكوين 
االتجاهات الجماهيرية، وتمثل عملية التشاور الحر عصبها الرئيس الضامن 

لنجاحها، وهذه المراحل هي:
وقوعُ مشــكلة ذات طابع عام (نازلــة عامة بالمعنى الفقهــي)، يدركها  ـ 1

أصحاُب المصلحة والمتأثرون بها، ويبدأون في التداول حولها لإلحاطة 
بمختلف جوانبها. وهذه المرحلة تفترض حرية تداول المعلومات ونشرها، 
وهو ما تقوم به في الواقع المعاصر وسائل اإلعالم الحر، ووسائط نقل 
المعلومات بمختلف صورها. ولقيادات الرأي في هذه المرحلة دور كبير 

في تحضير ونشر المعلومات واألفكار التي تهم الجمهور العام.
ظهورُ خالفات متعددة حول تلك المشكلة/النازلة، واحتدام الصراع حول  ـ 2

عدد من وجهــات النظــر المبرهــن عليها بأدلــة تتســم بالمصداقية 
والمعقولية، واستبعاد اآلراء الضعيفة؛ التي ال سنَد لها وال برهاَن عليها. 
وهذه المرحلُة تفترض توافر أطــر لاللتقاء أو قنوات للتواصل المنتظم 
بين أصحاب اآلراء المختلفة؛ مثل: وســائل اإلعالم، ومنتديات الحوار، 

ومؤسسات المجتمع المدني... إلخ.
مرحلة التركيز، وهي تتسم بوضوح المالمح العامة للتوجهات الرئيسة  ـ 3

للرأي العام بشــأن القضية المثارة: مؤيد، ومعارض، ومحايد أو ال 
رأي له.

لمزيد مــن التفاصيل حول «دورة الرأي العام» والمراحل التي يمر بها حتى يصل إلى مســتوى  1 ـ 
 Daniel Yankelovich, How Public Opinion Really :القانــون العام انظر وقارن مع مــا أوردنــاه
Works In: Politics and Policy? October 5, 1992. pp. 9 - 12.
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الرضا وهو مرحلٌة متقدمــة من تبادل وجهات النظــر ومقارعة الحجة  ـ 4
بالحجة، حتى يتمكــن األقوى منطقاً واألكفأ فــي التعبير عن المصلحة 
العامة من إقناع الغالبية باالنضمام إلى صفه، والقبول بالمصلحة التي 

سيحققها هذا البديل.
اندماُج اآلراء المشتتة والمتباينة في عدد محدود من الخيارات والبدائل  ـ 5

التي تجرى حولها المقايضة Trade ـ off، ويكون المشاركون في التداوِل 
أو التشاور على وعي بالتكلفة البديلة لكل اختيار من االختيارات؛ ويصبح 
الرأي الذي اختــاره الفرد «جزءًا من مبادئه». وهنا تكتســب الجماعة 

قدرًا من الرشادة في المفاضلِة بين البدائل 
المختلفة؛ بحيث يدرُك كل طرف أنه لو أخذ 
بالحل األول فمعناه أنه سيحقق أكبر قدر من 
المصلحــة المشــتركة، ويرضى فــي الوقت 
نفســه بأن تفوت عليه فرصــة أو أكثر كان 
يوفرها الحل الثاني، أو الثالث مثًال، وهكذا.

االســتقرار، وهو حالٌة من الســكينة تتحقق  ـ 6
عندما يصبح الفرق كبيــرًا لصالح الغالبية 
التي تبنت رأياً، واقتنعت به في مقابل األقلية 

التي تبنت رأياً آخر واقتنعت به. هنا يصُل العقل الجمعي (أكثرية وأقلية) 
إلى حالة من االســتقرار والهدوء والقبول بمــا ذهبت إليه الغالبية من 

دون حاجة إلى إكراه األقلية على التنازل عن رأيها.
الشــمول، وهو المرحلُة التي تصل فيها الجماعة إلى حالة من «الوئام  ـ 7

الشــامل»، وتشــعر فيها كل األطراف والقوى التي أســهمت في الحوار 
والتشــاور وتداول اآلراء حول «المشــكلة»، أو «النازلة» ـ من األكثرية 
واألقليــة ـ أن من واجبها الدفــاع عن الحل أو البديل الــذي وقع عليه 
االختيار، وأن يكون المجال مفتوحاً في الوقت نفسه للعمل وفق اآلليات 
التداولية/التشاورية الحرة لتدارك أي خلل أو دفع أي ضرر قد ينال من 

حقوق أنصار الرأي أو البديل الذي لم يحظ إال بأقلية اآلراء.

إذا ,�ا��ْت �'�أي ا��1مِ 
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وعندما تكتمل تلك الدورة تبــدأ نتائجها في الظهور، ومن أهمها: حمل 
إرادة المواطنين إلى مواقع صنع القرار، ووضع القواعد القانونية التي تضمن 
أكبر قدر من العدالة، وبناء مســاحات عامة في الوعي، وعلى أرض الواقع، 
في الفكر وفي الممارســة؛ بحيث يجد أغلب المواطنين ـ أو قطاعات مؤثرة 
منهــم ـ أن من مصلحتهــم االنخراط فيهــا، والدفاع عنها عنــد الضرورة، 
بالوسائل السلمية التشاورية نفسها، ومن دون حاجٍة إلى استخدام السالح، 

أو استنفاِر القوة الخشنة.
وبوصول دورة الرأي العام إلى محطتها األخيرة (الشمول) فإن محصلته 
تتشكل إما في «قانون عام» مكتوب، أو في شــكل عرف له قوة القانون، أو 
ممارسة لها قوة القانون أيضاً. وهذه العملية (تكوين الرأي، وصنع القاعدة 
القانونية، وتطوير آليات الضبط االجتماعي والسياسي في ضوئها) تشبه في 
رأينا ما تقوم به عمليات الشــورى واالستشــارة في تشــكيل البنية الذهنية 
واألخالقية للمجتمع، وما يرتبط بذلك من منظومات قيمية وأخالقية تتمدد 
في أوصال مكونات النســق االجتماعي والسياســي، وتلتقي بمفهوم «المجال 
العــام»، وتعبّــر عنه بأشــكاٍل مختلفة في نظــم االجتماع السياســي عامة، 

واالجتماع السياسي اإلنساني/ اإلسالمي بوجه خاص.
وحب الحصيد مما سبق ـ حتى اآلن ـ أن للمجال العام بنيتين: األولى 
معنوية، تشتمل على مجموعة من القيم، ويقع مفهوم الشورى/ تداول الرأي 
في صلــب هــذه المجموعــة. والثانية مادية، تشــتمل علــى مجموعة من 
المؤسســات واألطر المكانية التي تكون بمثابِة ساحٍة لممارسة تلك الِقيَم 
على أرض الواقع. وال يمكن ـ من جانب آخــر ـ تصور الرأي العام خارج 
«المجال العام»؛ أي خارج االجتماع السياسي. وإذا كان أهم ما يميّز الرأي 
العام عن الرأي الشخصي أن درجة العمق واالستقرار، والتراكم الجمعي، 
ثم العالنية التي هي من خصائص الرأي العام؛ فإن هذه الخصائص كلها 
ال تقع إال في تكوين جمعي مديني أساًســا. وال يكتمــل المجال العام إال 
بنضج قوة الرأي العام؛ وقوته تفترض حرية الشــورى والتشــاور وتبادل 
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الرأي بحرية بين مختلف مكونات النسق االجتماعي. وهكذا تنطلق نظرية 
الشورى إلى حيز الوجود االجتماعي التطبيقي، وتنزل من عليائها النظري 
المجرد، وتظل العالقة بين الرأي العام والشــورى والمجال العام عالقة 

تفاعلية مستمرة.

>�R$�ً: ا�/�رى وا���Uم �� ا����ل ا��1م

ترجع الجذور البعيدة لمفهوم «المجال العام» إلى ضرورة «االجتماع 
السياســي» لإلنســان؛ الذي هو «مدنــي بطبعه»، وليس بوســعه وال من 

مصلحته ـ من منظور علم االجتماع ـ أن يوقف 
فعله أو سلوكه عند حدود الفعل الفردي، بل إنه 
يتعــدى بحكم الضــرورة إلــى الجماعــات أو 
التجمعات البشــرية األخرى التي يجد نفســه 
مضطرًا للتعامل وللتعــاون معها، وأيضاً للدفاع 
عن مصالح مشــتركة، وحيثما ُوجدت «مصلحة 
مشــتركة»؛ ينشــأ المجال العام، الــذي يكون 
ساحة للقاء أصحاب هذه المصلحة. وليس من 
المتخيــل أن ينشــأ «مجــال عام» فــي أجواء 

الصمت ! وعليه فإن هذا المجال يتصل بالوجود الطبيعي لإلنسان، وحاجته 
الفطريــة للتواصــل، أو هو حلقة من حلقــات التطور العضــوي لالجتماع 
السياسي؛ الذي تزداد فيه الحاجة إلى تنظيم المساحات المشتركة التي 
يســتفيد منها كل أصحاب المصلحة، ويقُع على عاتقهم جميعاً المحافظُة 
عليها والدفاع عنها، وتطويرها. وتزداد درجُة وضوح وتبلور فضاء «المجال 
العام» كلما تنامت حاجات البشــر، وكلما ثبتت فكرة تقســيم العمل فيما 
بينهم. ولكن كيف نشــأ المجال العام في تاريخ االجتماع السياسي بشكل 
عام؟سنقّدم هنا تصورين: أحدهما لعزمي بشارة، وله منظوٌر سياسي مدني. 
والثاني ألبي يعرب المرزوقي، وله منظوٌر اجتماعي مدني، ثم نقّدم تصورنا 

األصولي في هذه المسألة:

,sR #'J7��; ا�/�رى 
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أ ـ الشورى عصب المجال العام وهو الوجه اآلخر للمجتمع المدني
يرى عزمي بشــارة أن «الحيّز العام» و«الحيّز الخاص» يتطوران بشكٍل 
مستقٍل عندما ال يتطابُق األول مع الدولة فقط، وعندما ال يتطابق الثاني مع 
العائلِة فقط؛ إنهما يتطوران بشكٍل مســتقل أحدهما عن اآلخر عندما يصبح 
هنالك معنى لهذه التعريفات (خاص وعام) بشــكل يتجاوز الدولة والعائلة. 
عند ذلك تصبح الخصوصيــُة صفة للعائلة، كما قد تطلــق على غيرها من 
المؤسســات أو الهيئات. ويرى بشــارة أيضاً أن «الحّيز العام» في الحداثة 
يشير إلى «فضاء اجتماعي/ سياسي قانوني/ ثقافي. وقد يكون له اهتمام بما 
يجــري داخل العائلة، كما قد يكون له اهتمام خــارج الدولة، ودون ذلك ال 
معنى للمجاِل العام، كما أنه ال معنى للمجتمع المدني بالمفهوم الحديث» 1، 
وال معنًى له أيضاً إذا ظل «الخاص» يعنــي العائلَة فقط، وإذا ظل «العام» 
يعني الدولــة فقط. أما الحيز الخاص ـ عند عزمي بشــارة كذلك ـ فهو ال 
يعني في الحداثة أيضاً أن رب العائلة مثًال متحلٌل من القوانين؛ أي من نفوذ 
الحيّز العام في معاملــة الرجل لزوجته وأبنائه، كمــا ال يعني أنه ال يوجد 

ألفراد العائلة حقوق عامة ينص عليها القانون».
يخلص بشــارة إلــى أن الحيّز العــام ال يقتصر علــى بداياته كتجريد 
للدولــة، ولكنه تحرر من التماثل مع الدولة وطــور حياته الخاصة حولها. 
وكذلــك فإن الحيّــز الخاص هو «تجريد مــن العائلة»، ولكنــه تحرر من 
التماثل معها، وأصبح فكــرة قائمة بذاتها، قد ترتبط بفرد، كما قد ترتبط 
بمؤسسة «خاصة» في عالقتها مع الحّيز العام، هو المجتمع المدني. ومن 
دون هذا التمييز ال ينطلق المجتمع المدني إلــى تاريخه» 2. إذًا فالمجتمُع 
المدني هو الترجمة العملية ـ السياسية واالجتماعية ـ لمفهوم المجال العام، 
من وجهة نظر عزمي بشارة، ويمكن أن نستخلص من ذلك أن المجال العام 

انظر: عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية، مع إشارة للمجتمع المدني العربي، (بيروت،  1 ـ 
مركز درسات الوحدة العربية، ط 2، 200 ص 41.

المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
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يشمل: ما هو خاص ولكنه يقُع خارج العائلة (وال ينحصر في دائرتها)، وما 
هو عام، ولكنه يقع خارج الحكومة (وال ينحصر في دائرتها).

ورغم الجهد الذي بذله عزمي بشارة في تأصيل نشوِء «المجتمع المدني» 
ه وجهاً آخر لمفهوم المجال أو الحيّز العام في الحداثة السياسة؛ فإنه  وعد
أغفل أهمية دور «التواصل» وآلياته ومفرداته ورموزه في تكوين هذا المجال 
العام. وهذا «التواصل» هو المفهوم األوسع للتشــاور، والحوار، والتعارف، 
وغير ذلك مــن العمليــات الرمزية التي تشــكّل البنية الفكريــة والثقافية 

واألخالقية للمجال العام ولكل تكويناته المدنية والسياسية.

ب ـ  المجال العام ثمرة شورى الجماعة وجدلية 
العمران المدني

يقدم أبو يعرب المرزوقي رؤية أخرى بالغة 
األهمية لكيفية نشوء المجال العام في االجتماع 
السياسي عامة، واالجتماِع السياسي اإلسالمي 
على وجه الخصــوص. يعتمد أبو يعرب في بناء 
رؤيتــه علــى الجــدِل الحضــاري (اليونانــي 
اإلســالمي) حــول أصــول تأســيِس االجتمــاع 

السياسي المدني. ويقارن في هذا الشأن بين رؤية أفالطون وأرسطو من 
جهة، ورؤية الفارابي وابن خلدون من جهة أخرى 1، ويرى أن الفارابي وابن 
خلدون قاما بثورة فكرية في تاريخ االجتماع السياســي اإلنســاني، وليس 
اإلسالمي فقط، عندما نقدا النموذج النفسي والنموذج المنزلي [النموذج 
النفســي: نظام الســلطة في الدولة يقاس على قوى النفــس. والنموذج 
المنزلي: نظام االقتصاد في الدولة يقاس على نظام المنزل]. وقد استعمل 
أفالطون وأرسطو هذين النموذجين في تحليلهما الظاهرة المدنية عامة، 
واســتثنيا بهذين النموذجين كل فاعلية للمجتمع المدني بمجرد أن جعال 

انظر: أبو يعرب المرزوقي، عوائق الفعل المدني: الفعلية والرمزية وشروط عالجها، ص 4 و 5. 1 ـ 
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نظام المدينة السياسي ونظامها االقتصادي خاضعين لنموذجين طبيعيين 
يتكرران بثبات إلى غير غاية.

بدأ النقُد «ما بعد الطبيعي» عند الفارابي بإضافة البعد الكوني لمفهوم 
المدينة؛ فلم تعد المدينُة قوميًة وال ملّيًة بل أصبحت كل اإلنســانية. وانتهى 
هذا النقــد «مابعد/التاريخي» عند ابن خلــدون الذي أدخــَل الحركيَة في 
السياسي واالقتصادي بقلب العالقِة النموذجيِة. فقد حلل جدل أشكال العمران 
وأنماط العيش واإلنتاِج بصورة جعلت بنية المدينة السياســية أنموذجاً لبنية 
النفس والحركية، وجعل بنيَة االقتصــاد المدني أنموذج المنزل، وبات جدلُ 
أشــكال العمران وأنماط اإلنتاج هو المحدد لبنيِة النفــِس والمنزِل. وبذلك 
أصبح ما كان مقياســاً مقاســاً: النفُس ُتقاس بشــكل الحكم فــي العمران، 

والمنزلُ ُيقاس بشكل الرزق في العمران.
وينظر أبو يعرب إلى تاريخ «المدينة» من منظور االجتماع السياسي على 
أنه مؤلف من جدل عام بين جدليتين قابلتين للفصل نظرياً: أولهما هو جدل 
القــوى العمرانية من أجل الســلطة، والثانــي هو جدلها مــن أجل الرزق، 
وكالهما مصحــوٌب بالتعبير عن الوعــي به غايــات وأدوات؛ فيكون العمران 
ـ بذلك ـ موضوعه الســلطة والمال لذاتهما، أو لما يرمزان إليه كما يتبين 

من دور كل منهما في كل منهما.
أما أصل اإلضافتيــن الفارابية والخلدونية فمصــدره ـ عند أبي يعرب ـ 
ت الرسالة موجهة إلى اإلنسان من حيث هو  عقيدةُ الكونية اإلسالمية التي عد
إنسان، وجعلت الدين مشروعاً تاريخياً يحقق الِقيَم في التاريخ الفعلي بأدوات 
الفعل التاريخي الماديــة والرمزية، وليس مجرد دعــوة عزالء؛ ألن األرَض 

صارت عمارتها وإرثها من عالمات صالح وارثيها.
وقد حررت الرســالُة المحمدية ممارســة الدعــوة الدينية والتحقيق 
السياســي للمشــروع من الســلطتين المتعاليتين على العمــران؛ أي أنها 
خلصتهما من السلطة الروحيِة المتعالية على األُمة دينياً 1 والسلطة الزمانية 
يرى أبو يعرب أن تلك السلطة هي ما بات يسمى بسلطة العلماء الذين يمثلون القسم الثاني من  1 ـ 
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المتعالية عليها سياســياً  1: ومن هنا تدخل الشــورى الخاصة واالستشارة 
المفتوحة في صلب التكوين االجتماعي للمجال بحســب ما نســتنتجه من 

تحليل المرزوقي.
فالدعوةُ الدينيــة التي تحدد الغايات النهائية باتــت أمر الجماعة؛ ألن 
األمَر بالمعروف والنهي عن المنكر فرُض عين، والفعل السياسي الذي يحدد 
األدوات بات أمــَر الجماعة كذلك؛ ألن تحقيَق المعــروف ومنع المنكر ليس 
دعوًة فحسب؛ بل هو فعل تاريخي بأدواته السياسية بما في ذلك القوة بمختلف 

أشــكالها؛ فالجماعة هــي التي تفعل السياســي 
واالقتصادي والذوقي والوجودي، وهنا فقط ينشأ 
المجال العام على أســاس التشاور والتنافس في 
العمران البشري، وذلك وفق مبدأ التدافع الذي 
حّدده القرآن الكريم من أجل نقل اإلنســان من 
منطق التاريخ الطبيعــي ـ الذي تحكمه الضرورة 
والقوة ـ إلــى منطــق التاريخ الحضــاري الذي 

تحكمه الحرية والحجة.
تفادى أبو يعرب النقد الذي وجهناه لعزمي 

بشارة؛ ولكنه لم يمّد رؤيته إلى منتهاها كي تصل إلى الكشف عن مركزية 
فكرة التواصل في المجال العام عبر آليات الشورى واالستشارة الحرة لتمكين 

أولي األمر في منظور الفقهاء الذين استبدوا بسلطة التشريع. والمعلوم أن هذا االستبداد اعتمد 
على حيلة رفعت دورهــم القضائي إلى دور تشــريعي مغتصب؛ فبالقياس الــذي بلغ الذروة في 
نظرية المقاصد بات الفقيه مشرعاً بدالً من األمة، في حين أن دوره كان ينبغي أن يقتصر على 
القضاء بالشــرع المنزل أو الموضــوع، على اإلفتاء فــي قضايا الضمير الفردي في المســائل 

التعبدية. المرجع السابق، ص 6.
يؤكد أبو يعرب على أن ما يناظر ســلطة العلماء أي ســلطة األمراء القسم األول من أولي األمر  1 ـ 
بالمفهوم نفسه المحرف استبداًدا بالتنفيذ؛ يعني إهدار الشورى. ولما كان العلماء توابع األمراء 
باتت الســلطة التشــريعية المســتبدة خاضعة لســلطة التنفيذ المســتبدة وباتت األُمة خاضعة 
لالســتبداد في ســلطة العمران ببعديهــا الفعلي بيد األمــراء والرمزي بيد العلمــاء: القضائية 

والتشريعية والتنفيذية وسلطة التربية وسلطة الرأي العام. المرجع السابق، ص 7.
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المجتمع من «الوالية على نفسه»، وهذه الوالية هي أوضح عالمة على وصول 
الشورى إلى أعلى مراحل تحققها في الواقع االجتماعي والسياسي.

ج ـ ِفقه الشورى والوئام العام هو المعبر عن والية المجتمع على نفسه
في رأينا أن لحظــة ميالد «المجال العام» في االجتماع السياســي هي 
نفسها لحظة وصول المجتمع إلى مستوى «الوالية على نفسه»، وهذه اللحظة 
نفسها هي لحظة وصول الشورى واالستشارة إلى أعلى مراحلها، وتحقيق حالة 
الوئام العام. أما قبل ذلك فال وجود لمعنى يمكن أن يسمى المجال العام، 
من حيث هو مجال تتقاسم فيه الفئات والجماعات واألفراد ـ الذين يكوّنون 
المجتمع ـ منظومة من القيم المشتركة عبر آليات منتظمة ومحل قبول عام 

وبمقدمتها آلية الشورى الضامنة للوئام االجتماعي.
وقد جاءت تلك اللحظة في تاريخ االجتماع السياسي اإلسالمي / اإلنساني 
لحظَة تأسيس مجتمع المدينة عبر مشاورات واســعة أجراها النبي ژ بعد 
هجرته إليه من مكة المكرمة، وتم تسجيُل خالصتها في «صحيفة المدينة». 
بعد ذلك أخذ «المجال العام» منذ ذلك الحين يتسع ويضيق، وأخذ الوئام 
العام يتحقق وينهار، في ضوء ما مرت بها المجتمعات اإلسالمية من تحوالت 
اجتماعية وصراعات سياســية، ومع االتجاه صعودًا في المدنية نحو التوافق 
والتضامــن حيناً واحتــرام مبدأ الشــورى، وهبوطاً نحو التنازع واالنقســام 

واالستبداد بالرأي أحياناً كثيرة.
كانت «الحريُة» هــي النواة الصلبــة التي أوصلت المجتمع السياســي 
اإلســالمي األول في العهد المدني إلى مستوى «الوالية على نفسه»، لكونها 
هيأت الشرط الموضوعي لممارسة الشـــورى وتحقيق التواصل الفّعال بين 
أبناء المجتمع. وال تزال الحرية هي مفتاح الحل لكثير من المشكالت التي 
تعاني منها المجتمعات اإلســالمية المعاصرة؛ تلك المشكالت التي لن تجد 
لها حًال إال بأن تستعيد الوالية على نفسها، وتستردها من مغتصبيها، وتتربى 

على احترام «الشورى» و«االستشارة» في شؤونها الخاصة والعامة.
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لقد اتسع مفهوم الحريِة المؤسس لوالية المجتمع على نفسه في الرؤية 
اإلســالمية ليشــمل العقيدة، والتفكير، والــرأي، واإلرادة، والعمل. وبدأت 
اإلجراءات العملية المؤسسة للمجال العام؛ بمعنى تمكين المجتمع من الوالية 
على نفسه، بنقِض السلطة الدينية من جذورها، وتجفيف منابعها، وتقويض 
كل أركانها المعنوية والمادية، وإعالن بطالن ســلطتها التي كانت تمارسها 
على نفوس البشــر، ورقابهم وتســتولي بها على أقواتهم؛ ففي عتمة السلطة 
الدينية ال وجود ســوى لالمتثال واالنقياد واإلذعان، وال فســحة للشورى أو 

تبادل الرأي.
والســلطُة الدينية المقصــودة هنا هي تلك 
الســلطة التي ادعى ـ أو يدعي ـ من يمارُســها 
ـ فردًا كان، أو فئًة، أو مؤسسة، أو حكومة ـ أن 
له ـ أو لها ـ ســلطاناً على عقيدة اإلنســان أو 
إيمانه، أو أن له معرفة بما يســتكن في أعماق 
قلبه، أو بما يجولُ في خاطره؛ مثل هذه السلطة 
حاربها اإلسالم، ولم يسلم بوجودها ألحد كائناً 
من كان، وخوطب الرســول ـ وهو من هو ـ من 
 ¶ µ ﴿ :لــدن رب العالمين بقوله تعالى
 p o ﴿ :[الغاشية: 22]، وبقوله تعالى ﴾ ̧

r q ﴾ [الشورى: 48]، وغير ذلك كثير من اآليات التي تؤكُد أنه ال مجال 
لنشوء سلطة متدثرة برداء الدين، يمارســها أحد من بني آدم على غيره، 
ويحرمه من حقه الفطري في التعبير عن نفسه؛ لكي تتحكَم هذه السلطُة 
أو تلك في أرواح البشــر وعقولهــم، أو تفرَض هيمنتها علــى ما تؤمن به 
قلوبهم. هذه السلطُة الدينية التي عرفتها أوروبا في عصورها الوسطى نتيجة 
ســيطرة الكنيســة ورجال الكهنوت على أرواح وعقول وقلوب البشر حاربها 
اإلسالم من أول يوم، ونزع عنها الشرعية، ودعا إلى تحرير بني آدم جميعاً 
من األغالل التي تقيد إرادتهــم، أو تحد من قدرتهم علــى حرية التعبير 

والتشاور واالختيار.
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وصل «مجتمع المدينة» ـ بعد أن هاجَر إليها الرســول ژ  ـ إلى مستوى 
الواليِة على نفســه، واندمجت فيــه كل التكوينات الســابقة عليــه: القبلية، 
والعائلية، والدينية، وكانت داللة ذلك أن «الحريَة» التي جاء بها اإلسالم ال 
تتحقُق إال في مجتمع مفتوح ال مغلق، ومدني، ال قبلي وال عشــائري وال طائفي 
أو مذهبي، كما ال يمكنُ أن تتحقق في مجتمع ديني (بالمعنى السابق شرحه)، 
ناهيــك عن أن تتحقق في دولة دينيــٍة بالمعنى الذي يعطي فــردًا أو فئة؛ أو 
طبقة، أو جماعة، أو حزباً أو حكومة أو حاكماً؛ سلطة التدخل في إيمان الناس، 
أو في معتقداتهم أو في حريتهم في التفكير والتعبير واالزدهار الروحي. وكانت 
داللة ذلــك أيضاً أن ثمــة منظومة من القيم التي تشــكل وجداناً مشــتركاً 
لإلنســان، وأن جوهر اإلســالم هو النواة الصلبة لتلك القيم اإلنسانية: مثل 
الحريــة، وإقامة العدل، والتعــاون، واإليثار، والرحمة، والوســطية، واحترام 
التنوع، وهي كلها قيم إسالمية إنسانية، أو إنسانية إسالمية، وهي التي يتطلع 
العالم إلى أن يتقاسمها اليوم في «مجتمع مدني» أو في «مجتمع ديموقراطي» 

بالتعبيرات المعاصرة.
جاءت نشــأة االجتماع السياســي المديني، في العهد النبوي، لتؤكد أن 
التكوين المسمى باسم «الجماعة» ليس شكًال اجتماعًيا محددًا من الناحية 
التنظيمية (قبيلة ـ عشيرة ـ مذهب أو طائفة)؛ وإنما هو أيضاً «مركز شعور» 
باالنتماء لوحدة سياسية فعالة، وما يرافق هذا الشعور من ضرورة التواصل 
والتشاور والعمل المشــترك، ووعي وتنظيم ألشكال وأطر مؤسسية تنمو فيها 

مساحُة المجال العام.

>��<�ً: ���s7; ا�/�رى وا�N��; واإل��4ع

مهما كانــت عظمُة «الشــورى»، ومهما بلغت فوائدهــا لمجمل االجتماع 
السياسي البشــري في عمومه؛ فإنها ال تعمل إال ضمن منظومة مترابطة من 
المبادئ واألخالقيات والمؤسســات. وإذا كان «المجالُ العام» هو الســاحة 
األوسع لممارسة الشورى واالستشارة؛ فإن «الحريَة» هي النواة الصلبة التي 
يرتكز عليها «المجال العام» وتتأســس عليها «الشــورى» في الوقت نفسه. 
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ويأتي «اإلجماع» ليضيف فضاءً آخر لممارســة الشــورى العامة والخاصة، 
وليكون ـ في أحد أهم أوجهه وسيلة من وسائل بناء الشرعية السياسية، وليس 
فقط «المشروعية» بالمعنى الفقهي الذي ركز أغلُب العلماء األصوليين عليه 

في بحوثهم الخاصة باإلجماع.
وفي رأينا أن ســيادة التفاهم والســلم والوئــام االجتماعي هي حاصل 
االنســجام العملي بين مكونات هذه المنظومة القيمية التي تشمل: الشورى، 

والحرية، واإلجماع. وفيما يلي مزيد من اإليضاح لكل منها:

1 ـ  الشورى: ألفة للجماعة، ومسبار العقول، 
وسبب إلى الصواب:

نقطُة البدء في ِفقه الشــورى الجديد الذي 
قّدمه العّالمة الشــاوي هي أن «الشورى مبدأ له 
طابع اجتماعي أخالقي؛ فهي ليست مجرد نظرية 
سياســية أو نظام حكــم كالديموقراطية؛ بل هي 
منهــج اجتماعــي وأخالقــي للتعايش والتشــاور 
والتضامن والتكافل الشــامل بين أفراد المجتمع 
وعناصــره ومجموعاته وهيئاتــه وجماعاته، على 

أساس الحوار الحر والمشاركة العادلة والتوازن الذي يضمن للفرد حقه في 
المشــاركة في قرارات الجماعة وثروتها، وأمنها؛ نعم وأمنها. وذلك مقابل 
واجبه فــي االلتزام بقيمها وقراراتها الجماعية، فضــًال عن التزامه الخلقي 
باستشــارة ذوي الرأي والخبرة وطلب مشــورتهم واإلنصــات لنصائحهم في 

شؤونه الخاصة، ومشاركاته العامة» 1.
يميّز الشاوي تمييزًا بالغ األهمية ـ كما سبق أن أشرنا ـ من الناحيتين 
النظرية والعملية بين «الشورى» و«االستشارة، وخالصة رأيه: أن االستشارة 

انظر: توفيق الشاوي، فقه الشورى واالستشارة (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  1 ـ 
1992) ص 89 و 90.
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هي كل تبادل للرأي، وطلب له بشكٍل اختياري، فردياً كان أو جماعياً، وتكون 
حصيلتها «غير ملزمة»، وحكم المشورة أو االستشارة يسري على النصيحة، 
وهي المشورة التطوعية، كما يسري على الفتوى؛ التي هي نوع من االستشارة، 
أو المشــورة العلمية أو القانونية، أما «الشورى» فهي التداولُ وتبادلُ اآلراء 
بهدف الوصول إلى رأي ملزم، وقرار واجب النفاذ، ويطبقه الجميُع، ويعاقب 
من يخرج عليه، ســواء أكان من الغالبية التي وافقت عليه ســواء أكان من 

األقلية التي عارضته 1.
الشورى تعني تمحيص اآلراء وتداولها بهدف الوصول إلى قرارات جماعية 
وليست فردية وقد فرض اإلسالم الشــورى بهذا المعنى لتكون طريقاً للجماعة 
كي تصدر من خاللها قراراتها في شؤونها العامة. إن شورى القرار الجماعي هي 
الشورى المنشئة لقرار ملزم 2، أما االستشارة أو المشورة االختيارية فهي شورى 
الرأي التي تهدف إلى إثراء الوعي، وتثقيف الفكر، وتأهيل أهل الشورى للوصول 
إلى أفضل القرارات التي تحقق مصلحة المجتمع ومصالح أفراده في آن واحد.

الشــورى بهذا المعنى الواســع هي مبدأ من مبادئ الفطرة اإلنســانية. 
وجوهرها هو «الحرية»، فال شــورى من دون حرية؛ «ألن أساس الشورى هو 
أن حرية األفراد هي األصل، وهي سبب االعتراف لهم بحق إبداء الرأي على 
َقَدمِ المســاواة مع غيرهم، وحق مناقشة اآلراء األخرى، وحق اختيار الحكام 
كذلــك، ومن ال يتمتــع بحريته، فال قيمــة لرأيه، وال معنى لمشــاركته في 
التشاور أو الشورى» 3. ومن العلماء الذين نبهوا إلى هذا المعنى في العصر 
الحديث الشيخ محمود شلتوت في كتابه «اإلســالم عقيدة وشريعة»، بقوله: 
«وضع اإلســالم مبدأ الشورى، وكان له... شــأن تجلّى به اسم اإلسالم في 

تقريِر حق اإلنسان، وكان األساُس فيه الحرية التامة في إبداء الرأي» 4.

لمزيد من التفاصيل المهمة بشــأن التفرقة بين الشــورى واالستشــارة انظر: الشــاوي، مرجع  1 ـ 
سابق، ص 7 و 8 ومواضع أخرى متفرقة من الكتاب.

المرجع السابق، ص 109. 2 ـ 
انظر: المرجع السابق، ص 291. 3 ـ 

انظر: الشيخ محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، القاهرة: دار الشروق،، ص 440 و 442. 4 ـ 
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ومن غير المتصور ممارسُة الشورى فقط في إطار المجال الخاص الذي 
يتناول المصالح والمسائل الشخصية لألفراد؛ وهذا المجال هو الذي أطلق 
عليه العّالمة الشــاوي «مجال االستشارة»؛ بل إن الشــورى تفترُض مشاركًة 
أوســع من الجماعات واألفراد في تدبير الشــؤون العامة، وفي الوصول إلى 
أفضل الطرق لتحقيق المصلحِة العامة؛ وهذا هــو المجال الذي أطلق عليه 

العالمة الشاوي مجال «الشورى الملزمة».
ولما كان التناقض بين الصالح الفردي والصالح الجماعي أمرًا ال يمكن 
التغاضي عنه، كان ال مناص من البحث عن حلول توفيقية توازن بين مصلحة 

الفرد ومصلحــة الجماعة، وهــذه بالضبط هي 
الوظيفة األساسية للشورى، وهي وظيفة تدخل في 
إطار المجال العام بامتياز، ويستحيل أداؤها في 

إطار المجال الخاص.
ومع وجود احتمال «التنازع» و«الصدام» بين 
أصحــاب المصالــِح المتعارضة؛ فإن الشــورى 
تكتسُب أهميًة بالغة من حيث كونها وسيلًة لضمان 
«الوئــام االجتماعي العــام»، ومن كونهــا أداة 
التوفيق بين تلك المصالــح المتعارضة من دون 

حاجٍة للجوء إلى العنف. وإلى هذه الوظيفة المركزية للشورى داخل النسق 
االجتماعي/السياسي أشار ابن العربي في تعريفه العبقري للشورى الذي نقله 
القرطبي في تفســيره ـ وينــدر أن نعثر علــى تعريف يشــبهه ـ حيث قال: 
«الشورى أُلفُة للجماعة، ومسباٌر للعقول، وسبٌب إلى الصواب، وما تشاور 
قوم إال ُهدوا» 1؛ فقبَل أن ينبه على فائدة عملية الشورى في استخراج أفضل 
ما في العقول؛ نبه على أن تأليف قلوب الجماعة والمحافظة على حالة الوئام 
بين المتشاورين يجب أن تكون سياجاً مانعاً من االنزالق إلى مهاوي الخصومة 
والشقاق والعنف، وحاجزًا ال يجوز تحطيمه بحجة من الحجج. وحيث إن كل 

انظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، بيروت: دار الفكر العربي، د ت، ج/16. 1 ـ 
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نقاش أو حــوار حول مصالح متعارضة ينطوي عــادة أو غالباً على احتماالت 
االنقسام واللد في الخصومِة؛ فقد كان ال بد من التنبيه أوالً وقبَل كل شيء 
إلى هذا الهدِف األسمى؛ وهو أن تكون الشورى مؤلفة للجماعة وليست مشتتة 
لها. فإذا كانت كذلك في الوعي الجمعي؛ تهيأ المناُخ المناســُب كي تكون 
«مســبارًا للعقول» للتوصِل إلى أفضل األفكار، ومن ثَم التوصل إلى أكثِرها 

فائدًة وأقربها للصواب.
يسهم مبدأ الشورى ـ بالمعنى السابق ـ في بناء المجاِل العام وتنظيمه 
في االجتماع السياسي اإلسالمي على المستويين اللذين يشكالن هذا المجال، 

وهما: المستوى المعنوي، أو النظري، والمستوى المؤسسي، أو العملي.
فعلى المستوى المعنوي؛ ُتواِزُن الشورى بين حرية الفرد ونظام الجماعة، 
وَتربُط بينهما على نحــو دائم التجدد بدوام تغيّــر المصالح وتعارضها بين 
العام والخاص. الشوري هي المبدأُ الذي يكفل المساواة بين المواطنين في 
مبــدأ الحرية، ويضمنُ لهــم التواصل والتفاهم بطريقة ســلمية وبعيدة عن 

استدعاء أدوات العنف والقوِة الخشنة.
أما على المســتوى المؤسســي؛ فالشــورى تفترض وجوَد هيئاٍت منظمة 
ومخولــة بتمثيــل آراء عموم المواطنيــن، ونقلها إلى مواقع صنــع القرارات 
وإصدار القوانين. وقد كان «أهل الحل والعقد» تعبيرًا مؤسسياً وفق ظروف 
االجتماع السياســي اإلســالمي في القــرون األولى لنشــأته؛ إذ كان «على 
الحكومة ـ كما يقول السنهوري ـ قبل اتخاذ القرارات في المسائِل المهمة أن 
تستشيَر األَمة ممثلًة في أهل الحل والعقد؛ الذين لهم الحق؛ بل عليهم التزاُم 
بتقديــم المشــورة والنصح» 1. واألهــم من هذا واألســبق منه فــي الوجود 
والتأسيس هو أن األمَة هي مصدر شرعية الحاكم؛ فهي التي تقيمه حاكماً لها 
ومدبرًا لشؤونها بمحض اختيارها الحر، وال يمكن أن يكون االختيار حرًا إال 
إذا كان وليد شــورى حرة. وقديماً قال الفقهــاء: إن «اإلمامة عقد، والبيعة 

انظر: عبد الرزاق الســنهوري، ِفقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شــرقية، ترجمة توفيق  1 ـ 
الشاوي، ونادية السنهوري، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 2 - 1993، ص 183.
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صفة» لهذا العقد 1، وتسقُط حجية البيعة إذا شاب عقد البيعة عيب من عيوب 
اإلرادة؛ كالتزوير واإلكراه مثًال.

إن إجراءاِت الشــورى وكيفيات تطبيقها اختلفت من زمن آلخر، ومن 
مكان آلخر؛ ولكن الصيغة المؤسسية ألهل الحل والعقد ـ أو أهل الشورى ـ 
لم تتطور، وخاصة بعد توقف مبدأ الشــورى وصيرورة السلطة السياسية 
إلى ملــك عضوض، ولم َيْحَظ الجانب اإلجرائي أو المؤسســي للشــورى 
باهتمام يذكر؛ وقد يكون السبب في ذلك هو أن «الفقهاء لم يجدوا في 
السوابق التاريخية في عهد الصحابة... ما يمكن أن يكون أساًسا لتنظيم 

دائم ومستقر للشورى» 2. ولو بقيت الشورى في 
الحكم والسياسة «لشعرت األمة بضرورة إيجاد 
إجراءات منظمــة ومحددة الختيــار أهل الحل 

والعقد، وتحديدهم» 3.
وقد يكون هذا الســبب نفسه هو أحد عوامل 
ضمور فكرة المجال العام فــي فترات طويلة في 
االجتماع السياســي اإلســالمي منذ توقَف مبدأُ 
الشورى، واشتغَل مبدأُ االستبداد ولم يتوقف حتى 
اليوم. وارتبط ازدهار المجال العام وانحســاره 

بقوة وضعف ممارسة الشورى واالستشارة، وهو ما أشار إليه الكواكبي بقوله: 
«إذا دققنا النظر في أدوار الحكومات اإلسالمية من عهد الرسالة إلى اآلن؛ 
نجد ترقيها وانحطاطها تابعين لقوة أو ضعف احتســاب أهل الحل والعقد، 
واشتراكهم في تدبير شؤون األمة» 4. وما يسميه الكواكبي «الفتور العام» هو 
ما نقصــده بتعبيراتنــا اليوم بتدهــور المجال العــام، والســبب عنده هو: 

انظر: راشد الغنوشــي، الحريات العامة في الدولة اإلســالمية، بيروت: مركز دراسات الوحدة  1 ـ 
العربية، 1993،، ص 140 و 141.

المرجع السابق، ص 184. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 110. 3 ـ 

الكواكبي، مرجع سابق، ص 66. 4 ـ 
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«اســتحكام االســتبداد في األمراء شــيمة وتكبرًا، وترك أهل الحل والعقد 
واالحتساب جهًال وجبانة» 1.

ال نجد في كتب نصائح الملوك، واألحكام السلطانية، والسياسة الشرعية 
عناية تذكر بأمر الشــورى كأساس لبناء شرعية السلطة الحاكمة، وغاية ما 
نجده هو «حض» أولي األمر على استشارة أهل العلم والدين، وبيان فضائل 
الشورى بسرد حكايات وأمثال منقولة في أغلبها من سير ملوك فارس والهند؛ 
إلى جانب بعض اآلثار الواردة عن النبي محمد ژ وكبار صحابته 2. وال نكاد 
نجد تذكيرًا ـ ولو عابرًا ـ بآيات الشورى الواردة في القرآن الكريم (مثًال في 

سورة آل عمران آية 158، وسورة الشورى، آية 38) ! !
إن أغلب ما نجده في كتب اآلداب واألحكام السلطانية والسياسة الشرعية 
ـ وأيضاً في أكثر أبواب فقه اإلمامة ـ يدور حول تفضيل تثبيت «المتحرك»، 
وهو طاعة ولي األمر، وتحريك «الثابت» وهو التزام الشورى والعدل. وهذا 
ما أدى إلى ضمور المجال العام، وجمود الشــورى، وكان ذلك سبباً لفقدان 

الوئام االجتماعي، وتسعير أسباب االنقسام والعنف.

2 ـ الحرية
في رأينا أن الحرية هي النواة الصلبة لبناء فكرة المجال العام وتطبيق 
مبدأ الشورى في االجتماع السياسي اإلنساني/اإلسالمي، واالنحياز للحرية 
هو الذي يحســم جدلية التغلب والوئــام لصالح الوئام العــام، والحرية 

المرجع السابق، ص 68. 1 ـ 
مصادر اآلداب واألحكام السلطانية والسياسة الشــرعية كثيرة جدًا في التراث اإلسالمي. انظر  2 ـ 
منها على سبيل المثال: ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية (القاهرة: دار 
الكتاب العربــي، د ت). وابن الحــداد، الجوهر النفيس في سياســة الرئيس، تحقيق ودراســة 
رضوان الســيد (بيروت: مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياســي، ط 2، 1432هـ/2012م). 
وأبو عبد اهللا محمد بن عبد الكريم المغيلي، تاج الدين فيما يجب على الملوك والسالطين (مكة 
المكرمة، طبع على نفقة: صالح بن عبد اهللا باخطمة، د.ت). واإلمام الغزالي، التبر المســبوك 
في نصيحة الملوك، القاهــرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1987م)، وأبــو يعلى الحنبلي، األحكام 

السلطانية، تصحيح محمد حامد الفقي، القاهرة: المطبعة السلفية، 1974.
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المقصودة هنا هي التي تبدأ بإقرار كرامة اإلنسان، وتصبح مرادفة الكتمال 
إنســانيته. وفي القرآن الكريم تأكيد على جوهر الحرية بهذا المعنى ـ لم 
يرد فيه لفُظ الحرية، ولكن وردت مشتقات مثل: تحرير، ومحرر، والحر ـ 
بل نفهم من آيــات القرآن أن الحريَة ذاُت أولوية على ما عداها من القيم 
والحقوق التي يجب أن تكون موضع احترام ورعاية. فقد ورد التحذير من 
«الفتنة»ـ وهي تعني سلب الحرية ـ في سياق مقارن مع «القتل»، وهو يعني 
ســلَب الحياة. قال تعالى: ﴿ Z Y ] \ ﴾ [البقرة: 217]، وقال 
تعالى: ﴿ ( * + , ﴾ [البقرة: 191]؛ أي أن حياة اإلنسان وهو مسلوُب 

الحريــة ـ عاجز عن االختيــار بمحض إرادته ـ 
تكون أكبر ضررًا وأشــد خطرًا من القتل الذي 
يسلب هذا اإلنســان حياته ويلحقه بالموتى، أو 
أنه ال قيمة لحيــاة العبودية، وفقــدان اإلرادة، 
وربما اقتربت بصاحبها من العدم ـ معنوياً ـ رغم 
أنه علــى قيد الحياة. من هــذا المنظور تتجلى 
قيمة الحرية ومركزيتها في الرؤى اإلســالمية. 
ولهذا السبب نفســه حض اإلسالم على تحرير 
اإلنســان من كل القيود التي تحــد من حريته، 
ومنها قيود الرّق، والعبودية، وقيوِد االســتبداد، 

وقيوِد التقليد (لآلباء أو للسابقين)، وقيوِد الجهل والخرافات واألهواء.
إن التأمل في قيمة الحرية ـ من حيث المبدأ ـ يكشــف أنها تؤكد على 
النزوع الخاص والفردي في مواجهة النزوع العام والجماعي، ومن هنا فإنها 
قد تعمل باتجاه مناقض لتكوين «المجال العام» الذي ينزع نحو الجمع بين 
المختلفين في إطار مشترك عبر الشورى والتشاور المجتمعي تحت مظلة من 
القيم والمصالح والغايات الجماعية. ولهذا ال ترد قيمة الحرية في المنظور 
اإلسالمي منفردًة بذاتها؛ وإنما ترد دوماً مقرونًة بمنظومة القيم العليا التي 
تشــكل الوجدان العام، وترســم معالم الوجود االجتماعي والسياسي، وفي 
مقدمتها العدالــة؛ التي تعطي كل ذي حق حقه، والمســاواة؛ التي تقرر أن 

إّن �� �R�ه �� r!Y اآلداب 
 ;$R�J'�2م ا��
واأل
 ً�Z$; ـ وأ���وا��$�"; ا�/
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جميع بني آدم من أصل واحد، وأن اتحادهم في األصل كاف للتسوية بينهم 
في الحقوق والواجبات، من دون أدنى تمييز بســبب اللــون، أو الجنس، أو 

اللغة، أو العرق، أو الدين، أو المذهب.
ولكن ال معنى للعدالِة وال للمساواة بين ذوات غير حّرة، أو ال تشعر وال 
تعي أنها حّرة، وال تقدر على التعبير الحر وممارسِة الشورى واالستشارة في 
شؤونها العامة والخاصة؛ من دون ذلك ال ينطلق «المجال العام» إلى الوجود 
االجتماعي؛ ولهذا «أنفق الرســول ژ قرابَة ثالثة عشر عاًما ـ وهي الفترة 
التي قضاهــا في مكة ـ في إرســاء العقيــدة والتوحيد واإليمــان في نفوس 
المسلمين، وكانت هي المرحلة التي يمكن أن تسمى مرحلة بناء الذات الحرة 
الواعية العزيزة بــاهللا، وهي الذات الضرورية لتحمل تبعــاِت القيام بأعباء 
تأســيس األُمة»، وهي أيضاً الذات الحرة الجديرة بتحمل الواجبات والتمتع 

بالحقوق، وتكون لديها المقدرة على المطالبة بالعدالة والدفاع عنها.
في ضوء هذا المعنى ـ السابق ذكره ـ تكون الحرية غير قابلة للنقصان، 
ويكون المجال العام الذي يتأسس عليها قابل للوجود؛ ذلك ألن هناك حقوقاً 
إذا أصابها النقص فإنها لن تؤثر على إنسانية اإلنسان؛ ألنها حقوق خارجية 
تعاقدية كحق الملكية، أما حق الحرية والتعبير عن الرأي وممارسة الشورى؛ 
فأي مساس به يزلزل إنسانية اإلنســان؛ ألن الحرية نابعة من الداخل، وأي 
إضرار بها يفسد تعبير اإلنسان عن ذاته، واإلنسان ال يكتمل إال بالتعبير عن 
فكره، والتطور الروحي غير ممكن من دون اتصال حّر وتشاور مع اآلخرين، 
وتبادل الفكر، فال يجوز حذفه بحجة تصحيحــه. وهذا هو الجوهر األصيل 

الذي جاءت به رسالة اإلسالم؛ إنه بكلمة واحدة: الحرية.
في آراء واجتهادات علماء السلف الكبار ـ من أمثال اإلمام أبي حنيفة ـ 
نجُد ما يدل على إدراكهم العميق للحرية على أســاس كونها جوهر الرسالة 
اإلسالمية إلى اإلنسانية كلها؛ فمن غير الجائز عند أبي حنيفة الحجُر على 
السفيه، ويعلل ذلك بأن الحجر إهدار آلدمية هذا السفيه ! ويقول: إن الحجر 
عليه «إلحاق له بالبهائم»، والضرر اإلنســاني المترتب نتيجة الحجر عليه 
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أكبر بكثير من الضرر الذي يترتب على ســوء تصرفه في أمواله، وال يجوز 
دفع الضرر األقل بضرر أكبر منه.

باإلسالم، تّم لإلنســان ـ وليس فقط للمسلم ـ أمران عظيمان طالما حرم 
منهمــا، وهما: اســتقالل اإلرادة، واســتقالل الــرأي والفكر، وبهمــا كملت له 
إنسانيته، واستعد ألن يبلغ من السعادة ما هيأه اهللا له بحكم الفطرة التي ُفطر 
عليها. وقد قال بعض حكماء الغربيين ـ من متأخريهم ـ: إن نشــأة المدنية في 
أوروبا إنما قامت على هذين األصلين؛ فلم تنهــض النفوس للعمل ولم تتحرك 
العقول للبحث والنظر إال بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم، وأن لهم حًقا في 

تصريف اختيارهم، وفي طلــب الحقائق بعقولهم، 
ولــم يصل إليهم هــذا النوع من العرفــان إال في 
الجيل السادس عشر من ميالد المسيح، وقرر ذلك 
الحكيم: أنه شعاع ســطع عليهم من آداب اإلسالم 

ومعارف المحققين من أهله في تلك األزمان 1.
عندما يفقد اإلنسان حريته، أو عندما تنتقص 
قدرته على المشاركة والتشاور وإبداء الرأي؛ فإن 
أول ما يفعله هو أن ينســحب من المجال العام، 
وينكفئ على ذاته، أو قد يلتحق بجماعة السلطان، 

ويصبح أداة من أدواته في ممارسة البطش والتنكيل باآلخرين. وفي الحالين 
يفقد المجال العام جزءًا من حيزه؛ ألن هذا المجال ال ينشــأ وال يتكون إال 
بمجموع ذوات إنسانية حرة، تتشارك هموم الجماعة وتسعى لتحقيق مصالحها، 
والدفاع عنها عندما تتعرض للتهديد، وفي المقابل تكســب السلطة الطاغية 

ذلك الجزء المفقود من المجال العام؛ ألنه فقد حريته.
وال يطلب اإلسالم الحرية لمن يعتنق عقيدته فقط، وإنما يطلبها ويأمر 
بالسعي إليها لكل بني البشر؛ أياً كانت مللهم التي ينتمون إليها، أو نحلهم 

األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، تحقيق محمد عمارة، القاهرة، دار الشروق، ط 2، 2006،  1 ـ 
ج 3، ص 443، 444.
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التي يؤمنــون بها. ولعل الحكمة في حث اإلســالم على وجــوب تحرير غير 
المسلم أن حرية اإلنسان شرط ضروري والزم كي يعمل عقله، وإعمال العقل 
هو طريق االستدالل الصادق، واإلسالم يأمر بأن يستدل اإلنسان كي يعتقَد، 

ال أن يعتقَد ثم يستدل 1.
وترتبــط فعالية الشــورى بنمــو المجال العام فــي االجتماع السياســي 
اإلسالمي، ويأتي هذا االرتباط من زاوية «الحرية»؛ التي تعني: حرية النفس، 
وحرية العقل، وحرية العلم 2. لقد قرر اإلســالم هــذه الحريات، وحض على 
ضرورة القيام بواجبات شخصية، وواجبات أخرى اجتماعية لتوثيق الصلة بين 

الخاص والعام على نحو متوازن، بحيث ال يطغى جانٌب على الجانب اآلخر.
إن فقَد الحرية هي أبرز عالمة على فقدان الشــورى، وفقدانها هو أحد 
أهم أسباب انحطاط المجتمعات اإلســالمية، وعلٌة أساسية من علل انحسار 
المجال العام، وسيطرة قلة محتكرة للسلطة والثورة عليه. وقد عبر الكواكبي 
عن ذلك في كتابه «أم القرى» على لسان «المولى الرومي» فقال: «وعندي 
أن البلية فقدنا الحريــة، وما أدرانا ما الحرية؛ هي مــا حرمنا معناه حتى 
نسيناه، وحرم علينا لفظه حتى استوحشــناه، وقد عرف الحرية من عرفها: 
بأن يكون اإلنســان مختارًا في قوله وفعله ال يعترضــه مانع ظالم. من فروع 
الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكالء، وعدم الرهبة 
في المطالبة وبذل النصيحة... فالحرية هي روح الدين،... وأعز شيء على 
اإلنســان بعد حياته، وأن بفقدانها تفقــد اآلمال، وتبطــل األعمال، وتموت 
النفوس، وتتعطل الشرائع، وتختل القوانين» 3. وعندما تكون الحرية مكفولة 

تكون ممارسة الشورى ممكنة.

حول هذه الفكرة انظر: األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، مرجع سابق. 1 ـ 
لمزيد من التفاصيل حول الصلة بين الحرية والتمدن في الرؤية اإلسالمية انظر بصفة خاصة:  2 ـ 
فهمي جدعان، أُسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، 1979)، ص 400 - 401.
انظــر: عبد الرحٰمن الكواكبــي، أم القرى: وهــو ضبط مفاوضــات ومقررات مؤتمــر النهضة  3 ـ 

اإلسالمية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316هـ (حلب: المطبعة العصرية، ب.ت) ص 31 - 33.
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3 ـ اإلجماع:
«اإلجماعُ» مبحث مــن مباحث أصول الفقه. واألصوليــون يبدأون بذكر 
القرآن أوالً، ثم بالسنة ثانياً، واإلجماع ثالثاً، والقياس رابعاً. وأثر األصول 
الثالثة األولى هو إثبات أصل الحكــم، بخالف القياس، فأثره تغيير وصف 
الحكــم من الخصوص إلى العمــوم 1. ولهذه التفرقة أهميــة كبرى في بيان 
ـ «اإلجماع»، وإســهام كل من الحرية  إسهام الشــورى في التطبيق العملي ل
والشورى واإلجماع في بناء المجال العام والوصول إلى حالة الوئام في واقع 

االجتماع السياسي اإلنساني / اإلسالمي.
نرجع مرًة أخرى للشــاوي فنجده يقول: إن 
األصل أن اإلجماع بالمعنى اللغوي والواسع يمكن 
أن يقع في أي شــأن من شؤون األُمة اإلسالمية؛ 
ســواء أكان ذلك في نطاق األحكام الشــرعية 
ـ التشــريع ـ أم فيما ُيسمى بالمسائل الدنيوية؛ 
أي السياســية واالجتماعية ومــا إليها» 2. وبهذا 
وضع الشــاوي اإلجماع في مكانتــه الصحيحة، 
وأســهم فــي إخراجــه مــن ضيــق التعريفات 

االصطالحية األصولية القديمة.
إذا رجعنــا إلى قدمــاء العلماء نجدهــم قد عرفوا اإلجمــاع تعريفات 
اصطالحية متعددة، منها تعريف اإلمام الغزالي الذي ذهب إلى أن اإلجماع 
هو: «اتفــاق أمة محمد ژ على أمــر من األمور الدينيــة». أما الفناري؛ 
صاحب «فصول البدائع في أصول الشرائع «فقد ضيق دائرة اإلجماع فعرفه 
بأنه: «اتفاق المجتهدين من أُمة محمد ‰ في عصر على حكم شرعي» 3. 

انظر في ذلك: عيســى منون، نبراس العقول في تحقيق القياس عنــد علماء األصول (القاهرة:  1 ـ 
ُعنيــت بتصحيحــه ونشــره إدارة الطباعة المنيريــة ـ ط1 ـ مطبعــة التضامن األخــوي، د.ت) 

ج 42/1 - 46 حيث يورد عددًا من تعريفات كبار العلماء للقياس.
الشاوي، مرجع سابق، ص 163. 2 ـ 

انظر: محمد بن حمزة بن محمد، شــمس الديــن الفناري، فصول البدائع في أصول الشــرائع،  3 ـ 
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والحكم الشــرعي بحســب مفهوم األصوليين هو «ما ال يدرك لوال خطاب 
الشارع»، وهذا المعنى هو الذي يميزه عن الحكم غير الشرعي.

وثمة تعريفات أخرى متعددة، ولكن أغلبها يدور حول ثالثة عناصر هي: 
االتفاق، ونسبة هذا االتفاق إلى األُمة، وموضوع االتفاق: هل هو مقيد باألمر 
الشرعي، أم إنه يشمل أي أمر من أمور الحياة االجتماعية والسياسية؟ هذا 
السؤال األخير بالذات هو ما دفعنا إلى القول بأن التعريف الذي ذهب إليه 
الشاوي يسهم في إخراج مفهوم اإلجماع من «األسر األصولي» الموروث من 

األزمنة السابقة.
ما يهمنا هنا هو أن فكرة اإلجماع تســتلزم بالضرورة قدرًا من الحوار 
والتشاوِر في أمر له صفة العموم، وال يقتصُر على فرد أو فئة محدودة من 
أبناء المجتمع. ويشمل هذا الحوار مختلف الشؤون العامة التي تهم المجتمع 
في أي وقت مــن األوقات. إن جوهــَر اإلجماع هو التشــاور الحر، ومن ثم 
فإبطال الشــورى هو إبطــال لإلجماع، وتعطيــل لوظائفه في تدبير شــؤوِن 
المجتمع. ويؤكد الشــاوي في اجتهاداته التجديديــة الملفتة للنظر على أن 
«اإلجماع هو نتيجة الشورى والتشاور والمشورة بالمعنى العام دائماً، باعتبار 
أنه يفترض المداولة والنقاش الشفوي والكتابي؛ إنه الحوار وتبادل الرأي 
ومناقشــة الحجج في أي موضــوع ثم االتفــاق، وهنا يتحقــق اإلجماع، أو 

االنقسام، وهنا يتعدد االجتهاد» 1.
ونحن نضيف إلى أفكار أستاذنا توفيق الشاوي أن اإلجماع هو أيضاً ـ من 
منظور سياسي ـ وسيلة التعرف على إرادة األُمة، وأداة أساسية من أدوات بناء 
المجال المشترك الذي يعبر عن والية المجتمع على نفسه، ويحفظ له حالة 
السكينة والطمأنينة والوئام العام. وأن الشورى واالستشارة عمليتان يستلزمهما 
بناءُ اإلجماع، ويفترضها تكوينُ الوعي الذي يمكّن المجتمع من ممارســة حقّه 

تحقيق: محمد حســين إســماعيل (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006م ـ 1427هـ). وانظر أيضاً 
حيث حشــد عددًا كبيرًا من تعريفات اإلجماع: علي عبد الرازق، اإلجماع في الشريعة اإلسالمية 

(القاهرة: دار الفكر العربي، 1947) ص 6 و 7.
انظر الشاوي، مرجع سابق، ص 165. 1 ـ 
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األصيل في الواليِة على نفسه، وأن تعطيل الشورى قد جر إلى تعطيل اإلجماع، 
بهــذا المعنى، وجنــى على المجتمــع اإلســالمي أعظم جناية، وهــي تمكين 
االستبداد، وحرمان المجتمع من حقه في االختيار الحر، وإهدار الحريِة باسم 
الطاعة ألولي األمر (األمــراء والعلماء)، وانتزاع حق المجتمع في الوالية على 

نفسه بالمخالفة ألصول االجتماع السياسي اإلسالمي.
إن قرار «اإلجماع» أعلى من قرار الشــورى منزلة مــن حيث الُحجية، 
والشورى ركن فيه، وممارسة اإلجماع باالنتماء إلى جماعة/ مجتمع يسهم في 
تكوين المجال العام بتراكم حصيلة «اإلجماع» وتطوره مؤسسياً ووظيفياً عبر 

ممارسة الشورى والتشــاور في مختلف مستويات 
المســؤولية االجتماعيــة والسياســية والعلمية. 
وتتجلى حصيلُة اإلجماع وتراكماته فيما تعبّر عنه 
مــن «توافق عــام»، وفيما تســهم به فــي بناء 
المجال المشترك بين المجتمع بفئاته المختلفة، 
والدولة بمؤسساتها وهيئاتها المنوط بها رعاية 

مصالح المجتمع.
ولكن مما يؤســف لــه أن أغلــب الكتابات 
الفقهيــة ـ التقليدية بصفة خاصة ـ قد حبســت 

نظريــَة اإلجماِع في إطار ضيــق، وقيدته بثالثة قيود هي: أنه يتم مشــاركة 
«المجتهدين» من دون غيرهم؛ فال يشــاركهم الجمهور العام، أو «العوام» 
بتعبير كتب الِفقه التقليدي (وهي أوصاف استصغارية من المؤكد أن إشاعتها 
تقلل من شــأن الســواد األعظم، في حين ال يتوافر دليل قطعي على حيازة 
المجتهدين لشــروط االجتهاد)، وأن اإلجماع ينعقد باالتفاق التام بين جميع 

أفراد جماعة المجتهدين، وأن موضوعه يجب أن يكون حكماً شرعياً   1.

حول شروط اإلجماع، مســائله، وكيفية انعقاده من وجهة نظر األصوليين انظر مثًال: محمد أبو  1 ـ 
النور زهير، أصول الفقه (القاهــرة: المكتبة األزهرية للتــراث، 1425هـ/2004م) ج 2/ الجزء 
الثالث، ص 143 - 183. وانظر أيضاً: الشاوي، مرجع سابق، ص 161 - 165، وهو يقدم رؤية نقدية 

متوازنة في اآلراء الفقهية التقليدية بهذا الخصوص.
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وبالرغم من وجوِد آراء واجتهادات فقهية ذات شأن ال توافق على تقييد 
اإلجماع بتلك القيــود، وتؤكد علــى انفتاحه على مختلف شــرائح المجتمع، 
ومختلف قضاياه، وال تشترط االتفاق التام النعقاد اإلجماع، وترى أنه ينعقد 
بغالبية اآلراء 1، بالرغم من كل ذلك ال تزالُ النظرة الضيقة التي تحبســه 
وتقيده بالقيــود المذكورة هي الســائدة، وتحتاج إلى مــن يزلزلها ويهدم 
أركانها؛ لتحرير «نظرية اإلجماع» من هذا األســِر التاريخي الظالم، الذي 
حجَبها وال يزال يحجبها عــن التطور حتى اليوم، ولو أنها أخذت مســارها 
الطبيعي، وتطــورت خارج تلك القيــود، لكانت قاعدة صلبة تتأســس عليها 
«نظرية الرأي العام» بالمعنى الذي يعبّر عن سوادها األعظم، ولكانت مرجعاً 
منضبطاً لمأسسة مبدأ «احترام إرادة األُمة» كمبدأ دستوري للحكم، وكآلية 
لبناء المجاِل المشــترك الذي يعبر عن والية المجتمع على نفسه، ومن ثم 

لبناء وتطوير المجال العام.
إن انتكاس مفهوم «اإلجماع» وحصره في معنى أصولي/فقهي ضيق كما 
أشــرنا كان من أســباب تجميد نظرية اإلجماع من جهٍة، كمــا أدى تعطيل 
الشورى إلى اضمحالل وظيفة اإلجماع في بناء المجال العام من جهة أخرى. 
وفي تعطيل «الشــورى واإلجماع» معاً يكمن أحد أهم أســرار تدهور المجال 
العام. وعندما حدث هــذا التعطيل المتبادل بين الشــورى واإلجماع، كانت 
النتجية هي حدوث «فراغ» نظري ومؤسسي ـ في آٍن واحٍد ـ في ساحة المجال 
العــام، وكان ال بد من قوة تمأل هذا الفراغ وتســتولي عليه، ولم تكن هذه 
القوة سوى «قوة السلطان»، أو «سلطان القوة» السياسية. وهذا االستيالء هو 
ما حدث فعًال بسبب تراجع نظرية الشورى وتعطل نظرية اإلجماع، وألسباب 

أخرى كثيرة ال يتسع المجال لشرحها هنا.
إن الضرورات السياســية ـ في ظل انسحاِب قوة الشــورى وتعطل فعالية 
اإلجماع عن اإلسهام في تطوير المجال العام ـ اقتضت أن تتدخل قوة السلطان، 

عرض الشــاوي لتلك اآلراء، وأضــاف عليها أفكارًا جديــدة مهمة في كتابه المشــار إليه، ِفقه  1 ـ 
الشورى، المرجع السابق، ص 161 - 221.
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أو ســلطان القوة مــن أجل تطوير اإلجراءات األمنية لضبط المجال العام، 
وتجلّت حصيلة هذا التدخل في سلسلة متصلة من القوانين االستثنائية وأحكام 
الطوارئ التي تشمل أغلب المجتمعات العربية واإلسالمية، والتي ال تكاد تتوقف 
أو تلغــى حتى تعود مــن جديد لتســتأنف عملها في مصــادرة المجال العام، 
والمحافظة على احتكار السلطة السياســية له، ومصادرة كل تقاليد الشورى 

واالستشارة في الشأن العام.
وقد أشار عالل الفاسي في رؤيته التجديدية لمقاصد الشريعة إلى مسار 
عكســي مؤداه أن االستبداَد السياســي هو الذي عّطل الشورى وأبطل فعالية 

اإلجماع، وحرفهما عن وظائفهما األصيلة، فقال: 
إن «االستبداد الذي أصاَب نظام الحكم اإلسالمي 
هو الذي حوّل التطور في تنظيم الشورى واإلجماع 
إلى مجــادالت فارغة تدور حول حجية الشــورى 
واإلجماع، وإمكان وقوعه وعدمــه... إلخ» 1. وفي 
رأينــا أن المســؤولية مشــتركة بيــن الحــكام 
المســتبدين والعلماء المستســلمين لهــم، وأن 
الـتأثير الســلبَي لكل منهما قد دعم صاحبه في 
إقصاء الشــورى وتعطيل فعاليــة اإلجماع ودعم 

االستبداد وتغييب إرادة األُمة، وانحسار المجال العام.

ً وF!ـ��ـ�

إن بحثنا هذا ال يزال فــي بداياته األولى، وعلينا أن نتنبّه إلى الفرق 
بين الدور الذي يمكن أن تسهم به نظرية اإلجماع، والدور الذي يمكن أن 
تســهم به نظرية الشــورى في بناء «المجال العام» وفي تطويره. ونحن 
نعتقد أن كًال من «نظرية الشورى»، و«نظرية اإلجماع» ال تزال قادرة على 

انظر: عالل الفاســي، م قاصد الشريعة اإلســالمية ومكارمها (الرباط: مطبعة الرسالة، 1979)  1 ـ 
ص 117 و 118.
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اإلسهام في بناء المجال العام وتحقيق السلم األهلي / االجتماعي، بمستوييه 
المعنوي، والمؤسسي؛ بشرط تجديد فهم هاتين النظريتين وتحريرهما من 
القيود التي ترسفان فيها وتبعدانهما عن واقع الحياة ومشكالتها أوالً وقبل 

أي شيٍء آخر.
إن انحسار «المجال العام» في واقع أغلب المجتمعات العربية واإلسالمية، 
يجد تفسيره في تآكل بنيته النظرية التي تشــكلها قيم: الحرية، والشورى، 
واإلجماع، وحلول نواقضها محلها: االســتعباد بدل الحرية، واالســتبداد بدل 

الشورى، واالستفراد بدل اإلجماع.
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■  رئيس مركز الدراسات القرآنية ـ الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية.

;$Rآ�ا��ال�; ا�� Wإ� ;��i'ـ �� ا�ّ�ال�; ا� أوالً 

أ ـ كلمة اختالف في اللغة:
كلمة «اختــالف» مصدر من فعــل اختلف، وقــد ورد للجذر 
(خ، ل، ف) صيغ متعّددة، ذات معاٍن مختلفة؛ فيقال: اختلفُت 
الّرجل: أخذته من خلْفه، واختلفَه: جعلــه خلفه، ويقال أيضاً: أخلف 
الّرجل: جعله خلفه؛ أي رّده إلى خلِفه؛ أي وراءه أو وراء ظهره. وقال 
ابن السكّيت (ت 244هـ): ألححت على فالن في االّتباع حتّى اختلفته؛ 
أي جعلته خلفي أي تجاوزته 1. وقال ابن فــارس (ت 395هـ): «الخاء 
والالم والفاء أصولٌ ثالثة :   أحُدها أن يجيءَ شــيءٌ بعَد شــيٍء يقوُم 

ام، والثالث التغير » 2.  مقاَمه، والثاني ِخالف ُقد
ف الُجْرَجاني (ت 471هـ) االختالف بقوله: «هو منازعة تجري  وعر
بين المتعارضين لتحقيق حق، أو إلبطال باطل» 3. ويقول الفيروزآبادي 

ابن منظور، لسان العرب، مادة خلف. 1 ـ 
معجم مقاييس اللغة، البن فارس، خلف. 2 ـ 

التعريفات، للجرجاني، حرف الخاء. 3 ـ 

■ ا��7!�ر    ��N�

االختالف وحق  الكريم  القرآن 
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(ت 817هـ) في تعريف االختالف: «أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق اآلخر 
في حاله أو فعله» 1، وجاء فــي تاج العروس للزبيدي (ت 1205هـ): «والخالف: 
 ﴾ B A @ ? > = ﴿ :المخالفــة. ومنه قولــه تعالــى

[التوبة: 81]... والخالف أيضاً: المضادة، وقد خالفه مخالفة وخالفاً» 2.
ويستفاد من هذه المعاني أنّ االختالف حركة فيها تجاوز لوضعيّة سابقة، نحو 
وضعيّة جديدة، فهي حراك مفٍض إلى وضع آخر مختلف. فاالختالف في أصل اللغة 
ال يحمل معنى المنازعة، وإنما واقع الناس، وضيق صدورهم ـ ألســباب مرتبطة 

بطبيعتهم البشرية ـ هي التي تصيّر االختالف سبباً في التنازع والتخاصم.

ب ـ بين االختالف والخالف
الخالف لغًة: مصدر (خالف) كما أن االختالف مصدر (اختلف) والخالف 
هو: المضادة، وقد خالفه مخالفة وخالفاً، وتخالف األمران واختلفا: لم يتفقا، 
 w v u ﴿ :وكل ما لم يتســاَو فقد تخالف واختلف، قال ســبحانه
x ﴾ [األنعام: 141] 3. قــال الراغب: «الخالف، واالختــالف، والمخالفة أن 

يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق األول في فعله أو حاله» 4.
فمعنى الخالف واالختالف هو المضادة والمعارضة وعدم المماثلة، وهذا 
المعنى هو الذي جاء فــي نصوص القرآن الكريم. قال ابــن تيمية: «ولفظ 
االختــالف في القرآن يــراد به التضــاد والتعارض، ال يراد بــه مجرد عدم 
 R Q P O ﴿ :التماثل، كما هو اصطالح كثير من النظار، ومنه قوله تعالى
X W V U T S ﴾ [النســاء: 82]، وقوله: ﴿ % & ' ) ❁ 
 M L K J I H ﴿ :[الذاريات: 8 - 9]، وقوله ﴾ - , + *

O N﴾ [البقرة: 253]» 5.

بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي، (562/2). 1 ـ 
تاج العروس، للزبيدي، مادة خلف. 2 ـ 

ابن منظور، لسان العرب، مادة خلف. 3 ـ 
مفردات ألفاظ القرآن، ص 155. 4 ـ 

مجموع الفتاوى: 19/13 - 20. 5 ـ 
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واالختالف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق اآلخر في حاله 
أو قوله. ولما كان االختالف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع اســتعير 
ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعالــى: ﴿ Í Ì Ë Ê ﴾ [مريم: 37]، 

وقوله تعالى: ﴿ ( * + ﴾ [هود: 118] 1.
وعليه فيكون الخــالف واالختالف في االصطالح هــو: «أن يذهب كل 
واحد إلى خــالف ما ذهب إليــه اآلخــر» 2، أو هو: «منازعــة تجري بين 
المتعارضين؛ لتحقيق حق أو إلبطال باطل» 3، والمسائل الخالفية في األحكام 
الشرعية هي: «المســائل الفقهية التي لم يتفق عليها َمن ُيعتد بخالفه من 

العلماء» 4.
وقد فــّرق بعــض العلماء بين الخــالف وبين 
االختالف في االصطالح، مــن أربعة وجوه ذكرها 

أبو البقاء الكفوي (ت 1094هـ) في كلياته، فقال:
«االختالف: ما اتحد فيه المقصود، واختلف  ـ 1

في الطريق الموصل إليه، والخالف: يختلف 
فيه المقصود مع الطريق الموصل إليه.

االختالف: ما يستند إلى دليل، والخالف ما  ـ 2
ال يستند إلى دليل 5.

االختالف: من آثاره الرحمة، بينما الخالف: من آثاره البدعة. ـ 3
االختالف: لو حكم به القاضي ال يجوز فسخه من غيره، بينما الخالف،  ـ 4

يجوز فسخه» 6.

الراغب األصفهاني، مفردات القرآن: 294. 1 ـ 
المصباح المنير في غريب شرح الوجيز. الفيومي، أحمد بن محمد، المكتبة العلمية، مادة، خلف.. 2 ـ 

التعريفات، الجرجاني، حرف الخاء. 3 ـ 
معجم لغة الفقهاء، ص 198. 4 ـ 

حاشية ابن عابدين على الدر المختار، 331/4. 5 ـ 
الكليات، ألبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ/1998م، ص 61. بتصرف. 6 ـ 

 +$� �Nّ,الف �� ا!Fاال
 �� H'!Fد، وا�Aا���
ا�J��# ا���6X إ�$+. 
 +$� H'!I� الفIوا�
 #��Jا� S� د�Aا���
ا���6X إ�$+. (ا�2��ي)
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وقال عبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ): «االختالف افتعال من الخلف، وهو 
ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من األمور» 1.

أما في االصطالح الفقهي، فالذي يستقرئ استعمال فقهاء المسلمين لهذين 
اللفظين، يجد أن أغلبهم ال يفرقون بينهما في االستعمال، وإن كانوا يفرقون بين 
المسائل التي يسوغ فيها الخالف، مما ال يسوغ فيها، مع اختالف تعبيراتهم عن 

هذه التفرقة.
لكن قد يوجد فرق دقيق بين اللفظين من جهة االستعمال؛ فكل منهما يستعمل 
باعتبــار معين في حــال المختلفيــن، وإن كان معناهما العام واحــدًا، يبيّن ذلك 
الدكتور محمد الروكي بقوله: «والملحوظ في استعمال الفقهاء أنهم ال يفرقون بين 
الخالف واالختالف؛ ألن معناهما العام واحد، وإنما وضعت كل واحدة من الكلمتين 
للداللة على هذا المعنى العام من جهة اعتبار معين، وبيان ذلك: أننا إذا استعملنا 
كلمة (خالف) كان ذلــك داالً على أن طرفاً من الفقهاء ـ شــخص أو أكثر ـ جاء 
باجتهاد مغاير الجتهاد اآلخرين، بغض النظــر عن هؤالء اآلخرين، هل اجتهادهم 
واحد أو متباين... لكن إذا نظرنا إلى طرفين من أطراف الخالف، أو إلى أطرافه 
كافة؛ فإننا نسمي ما ينشــأ عنهم من آراء متغايرة اختالفاً... ويؤكد هذا التفريق 
اللفظي الدقيق اســتعمال القرآن الكريم لمادة الخالف واالختالف، فقد قال اهللا 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ : ‰ تعالى على لسان شعيب
[هود: 88]، فلما كان الســياق هنا مرتبطاً بطرف واحد مــن أطراف الخالف، عبر 
بكلمة (أخالف). لكن حينما يكون الســياق مرتبطاً بكافــة أطراف الخالف، يعبّر 

حينئٍذ بكلمة (اختلف) كقوله تعالى: ﴿ Í Ì Ë Ê ﴾ [مريم: 37].
إذًا، فالتعبير بكلمة (الخالف) مرتبط باعتبــار معين، أما التعبير بكلمة 
(االختالف) فهو مرتبط باعتبــار آخر معين، واالعتباران معــاً يكونان صورة 
واحدة، هي المعنى العام للخالف واالختالف، ولهذا ال تجد فرقاً بينهما في 

استعمال الفقهاء» 2.

فيض القدير، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1356هـ، 209/1. 1 ـ 
نظرية التقعيــد الفقهي وأثرها فــي اختالف الفقهــاء، د. محمد الروكي، ط. منشــورات كلية  2 ـ 

اآلداب، جامعة محمد الخامس، الرباط: األولى 1414هـ، 179/1 - 180. بتصرف.
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وفي مبحث المقابلــة بين االختالف النقدي، والخــالف، يقول د. طه 
عبد الرحمن: «معلوم أن الرأي رأيان: رأي يبنيه صاحبه على دليل أو حجة 
من عنده؛ أي يكــون رأياً مدلًّال تدليًال ذاتيــاً، ورأي ال يبنيه صاحبه على 
دليل من عنده؛ أي يكون رأيا تحكمياً. والرأي التحكمي على ضربين: رأي 
مبني على التقليد، ورأي مبني على التشــهي. أما الــرأي المقلد فهو الذي 
يتوســل فيه صاحبه بدليل هو لغيــره، أو يورده بغير هــذا الدليل، مكتفياً 
بمضمونه مجــردًا، ومعوّالً في ذلــك على قدرة من يقلده مــن األئمة ـ أي 
العلماء والزعماء ـ في إمداده بهذا الدليل متى شاء. وأما الرأي المتشهي 

فهو الذي ال يتوسل فيه صاحبه ال بدليل لغيره، 
وال باألحرى بدليل من عنده. ومقتضى الخالف 
بالذات هو أن يكون تنازعاً في اآلراء التحكمية، 
ـدة ـ بكســر الالم  فــإن كان فــي اآلراء المقلـ
المشــددة ـ فهو تنازع ال اجتهاد فيه؛ ألن مبنى 
االجتهاد أساساً على اختراع الدليل. وإن كان في 
اآلراء المتشــهية؛ فإنه تنازع ال تعقّل معه؛ ألن 
مبنى التعقّل أساساً على االشتغال بالتدليل. أما 
مقتضى االختالف فهو أن يكون تنازعاً في اآلراء 

المدللَة ذاتياً ال تشــهي فيه وال تقليــد، فيثبت له الوصفــان معاً: التعقل 
واالجتهاد. وعلى هذا، فــإذا كان الخالف يحصل بين الجهالء والمقلدين، 

فإن االختالف ـ على نقيضه ـ يحصل بين العقالء والمجتهدين» 1.

ج ـ بين االفتراق واالختالف
من خالل النظر في موارد االختالف في القرآن الكريم يظهر لنا الفرق بين 
االفتراق واالختالف، وأن االختالف غالباً مــا يكون بعد العلم بالبيّنات كما قال 
 V U T S R Q P O N ML K J I H ﴿ :تعالــى
c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W ﴾ [آل عمران: 19]، 

الحق العربي في االختالف الفلسفي، ص 35. 1 ـ 

 +$7ا��أي رأ��ن: رأي �

+ �'W د�$6 أو �X

�; �� �7�ه ـ ورأي 
 W'� +
�X +$7ال �
د�$6 �� �7�ه، أي
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وقال سبحانه: ﴿ z y x w v } | { ~ ے ﴾ [آل عمران: 105]، 
بخالف االفتراق.

وأن االفتــراق يؤدي إلى الهــالك لصاحبه ومــن يتبعه، كما قال رســول 
اهللا ژ : «ال تختلفـــوا فإن مـــن كان قبلكم اختلفوا فهلكـــوا، وفي رواية: 
فأَهَلُكوا» 1، في حين أن االختالف ال يوصل صاحبه إلى التهلكة لكونه لم يقصد 
 q p ﴿ :الفرقة، وإنما حصل ذلك لسوء فهم أو تأويل، أو جهل، قال تعالى
 Ô Ó Ò ﴿ : 8 [البقرة: 213]، وقال ﴾ y x w v u t s r

ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [النحل: 64]

كما أن من االختالف ما ال يصل إلى حد االفتراق وال التنازع في الدين، 
يقول الشاطبي: «ووجدنا أصحاب رسول اهللا ژ من بعده قد اختلفوا في أحكام 
الدين، ولم يتفرقوا وال صاروا شــيعاً؛ ألنهم لم يفارقوا الدين؛ وإنما اختلفوا 
نة فيما لم  فيما أذن لهم من اجتهاد في الرأي، واالســتنباط من الكتاب والس

يجدوا فيه نصاً» 2.

د ـ موارد االختالف في القرآن الكريم
بلغ مجموع اآليات التــي ورد فيها فعل اختلف في صيغ متعّددة ومشــتقات 
متنوّعة: اثنيتن وخمســين آية (52)؛ منها ســت وثالثون آية مكيّة (36)، وست 
عشرة آية مدنيّة (16)، وقد توزّعت صيغه على النّحو اآلتي: األفعال التي وردت 
في صيغة الماضي: 17 آية: األفعال التي وردت في صيغة المضارع: 16 آية: فعل 
في صيغــة المبني للمجهول في آية واحدة، والمصدر: ورد في 7 آيات، واســم 

الفاعل في عشر آيات 3.

بفتح الالم، وفي رواية بضم أوله وكسر الالم: فأُهِلكوا. 1 ـ 
االعتصام 231/2. 2 ـ 

المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريــم، دار القلم، محمد فــؤاد عبد الباقي، بيروت (د.ت)  3 ـ 
ص 239، 240، 241. وقد تنوعت صيغ الورود وفق اآلتي: في الفعل الماضي مفردًا وجمعاً يقول 
تعالــى:  ﴿ n m l k j i h g f e d c b ﴾ [البقــرة: 213]، 
وقوله تعالــى:  ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴾ [يونس: 19]. وفي الفعل المضارع 
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ومّما يالحظ في هذه اآليات جميعها أنّ «االختالف» ـ ســواء ورد فعًال، أو 
مصدرًا، أو اسم فاعل ـ قد اتصل بمجالين اثنين هما: المجال الكوني، والمجال 
اإلنساني. أّما األفعال فكلّها اتصلت باإلنسان، فمنها ما يتوجه إلى الناس عامة 
مثل قوله تعالى: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴾ [يونس: 19]، ومنها ـ 
ما يتوّجه إلى نوع من الناس؛ وهم المؤمنين؛ مثل قوله تعالى: ﴿ : ; > 
= < ? @ C B A ﴾ [الزخرف: 63]، وقد نزلت في عيسى 
الذي بعث ليبيّــن لليهود ما اختلفوا فيــه مّما يعنيهم من أمــر دينهم. أّما 
المصدر واسم الفاعل فقد تناوال المجالين الكوني واإلنساني، قال تعالى: 
﴿ y x w v u t s r q p o n m ﴾ [فاطــر: 27]، ثّم 

قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') 
( * + ﴾ [هود: 118].

إن التفكير في القرآن الكريم ـ تعقًال لمعانيه، 
واستنباطاً لهادياته، وسعياً دؤوباً لفهم مقاصده ـ 
ال يمكن أن يكون منتجاً للمعرفة، إذا لم يؤّســس 
صاحبه على فهم وتفهم عميقيــن لحق االختالف 
الذي ينطــوي عليه القــرآن الكريم فــي الكون، 
واألنفــس، واألديان، والنحل، والملــل، والمدارك 

التي تنتشر في كثير من اآليات القرآنية.

 P O N M L K J I ﴿  :مــع المخاطــب الجمــع، قــال تعالــى
Q ﴾ [آل عمران: 55]، ومع الغائب الجمع، قال تعالى:  ﴿ 9 : ; > = < 
? @ A ﴾ [البقــرة: 113]. وجاء في صيغة الفعل المبني للمجهول مّرة واحدة في قوله 

تعالى:  ﴿ 8 9 : ; > = ﴾ [هود: 110].
كذلك ورد للفظ االختالف في القرآن الكريم مشتقان اثنان: هما المصدر: إّما معّرفاً باإلضافة كقوله 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالــى:  ﴿ ! 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [البقــرة: 164]. وإمــا مصــدرًا نكرة 

موصوفة كقوله تعالى:  ﴿ X W V U T S R Q P O ﴾ [النساء: 82].
 r q p o ﴿  :أّما المشــتق الثاني فهو اســم الفاعل، وقد ورد مفردًا؛ كقوله تعالى
w v u t s ﴾ [النحــل: 69]. وجمعــا؛ مثل قوله تعالــى:  ﴿ ! " ❁ $ % 

& ❁ ) ( * + ﴾ [النبأ: 1 - 3].

إّن ا�!�2$� �� ا���آن 
 ...+$R�1�� ,�1ًال ���ا�2
 +
�X b"ّ 7�i أن ��ٴ�
 �$�$�� ����� و,� W'�
�N# االF!الف ا�aي 
��J7ي �'$+ ا���آن.
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�R�2الف �� ا����ل ا�!Fـ اال  ً�$R�<

ُيعد االختالف ُســنة كونية، قامت على ديمومته مكونــات النظام الكوني، 
مســتمدة ديمومتها من مميــزات اختالفات مداراتها، واختــالف تحركات هذه 
المــدارات نفســها داخل مجــاالت حركاتها ودورانهــا؛ أي ال بد مــن التغاير 
واالختالف، ووجود كواكب ونجوم متناثرة حتى يستمر هذا الكون، وهذه إرادة 
 k j i h g f e d c ﴿ :اهللا ومشــيئته، قال تعالى

v u ts r q p o n ml ﴾ [األنبياء: 30].
ــنة االختالف بين مكونــات الخلق الكوني فقــد ضبط اهللا 8   وعمًال بس
الجاذبية الكونية بميزان دقيق، قــال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
 : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 i hg f e d c b a ﴿ :[الحج: 65]. وقال أيًضا ﴾< ;

u t s r qp o n m l k j ﴾ [فاطر: 41].
ولو لم يوجد هذا االختالف لما وجدت الحياة، ولما كان لها معنى، ليس 
 Y ﴿ :في المجال الكوني فحسب، بل حتى في المجال اإلنساني، قال تعالى
 h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 ¸ ¶ µ ´ ﴿ :[الــروم: 22]، وقال ســبحانه ﴾ m l k j i

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹
Æ ﴾ [يونس: 19]. وقال عز من قائل: ﴿ ! " # $ % & ') 
 9 8 7 6 5 43 2 10 / . - ❁ + * )

: ; > = ﴾ [هود: 118 - 119].

اختالف الليل والنهار أنموذجاً لالختالف في المجال الكوني:
ُتعد آية الليل والنهار التي يعيشها اإلنسان يوميا فوق هذه األرض واحدة من 
هذه الحقائق الكونية، وقد جاء ذكر الليل في القرآن الكريم اثنتين وتسعين مرة  
(92)، وفي المقابل جاء ذكر النهار في القرآن الكريم سبعة وخمسين مرة (57) 1.

فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. 1 ـ 
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والمتأمل في بصائــر القرآن الكريم يجد ذكرًا الختالف الليل والنهار في 
خمس آيات، هي قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 H G F E D C B A @ ? > = < ;
 ] \ [ Z Y ﴿ :[البقرة: 164]، وقوله سبحانه ﴾ K J I
 Ã ﴿ :شأنه [آل عمران: 190]، وقوله جل ﴾ c b a ` _ ^
 ﴾ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
 a `_ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :[يونــس: 6]، وقوله تعالى

b ﴾ [المؤمنون: 80]، وقوله جلّ وعال: ﴿ ; 
 G F E D C B A @ ? > = <
N M L K J I H ﴾ [الجاثية: 5].

والناظر في هذه اآليات يجد فيها ارتباطاً بين 
اختالف الليل والنهار، والسموات واألرض، والتي 
ورد ذكرها في أربــع منها، وفيها يخاطب اهللا 4 
أصحــاب العقول والعلمــاء بأن يتفكــروا في هذه 
 f e ﴿ :اآليات، ليجدوا فيها عظمة الخالق
 n  m  l  k  j  i  h  g

y x w v u t s r q p o ﴾ [آل عمران: 191].

وال يخفى ارتباط اختالف الليل والنهــار بباقي المخلوقات، وفي مقدمتها 
 \ [ Z Y XW V U T ﴿ :اإلنســان والدواب؛ قال تعالى
 j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
l k ﴾ [اإلسراء: 12]؛ أي إن اهللا جعل الليل مظلماً للنوم والراحة لإلنسان 
والحيوان رحمة منه، وجعل النهار مضيئاً للعمل وطلب الرزق، وممكن من خالل 
تعاقب الليل والنهار معرفة الوقت وحساب السنين، وال يخفى أثر اختالف الليل 
والنهار وتعاقبهما على باقي المخلوقات، من نبات وغيره، قال تعالى: ﴿ 3 4 
 HG F E D CB A @ ?> = < ; :9 8 7 6 5

 ً;$R�Y ً;ّ7"ُ الف!F1�ُ�ُّ اال
-��� �'W د����!+ 
 ،�R�2م ا��s7ت ا��R�2�
 �� ����!��ًة د����!
 ،����$mات اF!الف ��ارا,
واF!الف ,N��Yت _aه 
 6Fدا ����R ا���ارات
.��Rودورا ��,�Y�
���الت 
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 X W V U T S R ❁ P O N M L K J I
 k j i h g fe d c ba ` _ ^ ] \ [ ZY

l﴾ [الرعد: 2 - 3].
وإذا استعرضنا لوازم اختالف الليل والنهار سنجد آيات كونية ال حصر لها، 
تظهر بجالء حكمة الخالق ســبحانه، وعظمته، وســننه في حفظ توازن الكون، 
ومن هذه اآليات قوله سبحانه: ﴿ l k j ❁ h g f ﴾ [الليل: 1 - 2]. وقال 
 m l ﴿ : 8 [النبأ: 10 - 11]. وقال ﴾ I H G ❁ E D C ﴿ :تعالى
 ﴾ { z y x w v ut s r q p o n
 ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :[يونس: 67]، وقال سبحانه
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ : 8 [يــس: 40]، وقال ﴾ Õ Ô Ó Ò

° ± ﴾ [يس: 37].

�R��Rالف �� ا����ل اإل!Fـ اال  ً�>��<

ُيعد االختالف ُسنّة اجتماعية، تضرب بجذورها في عمق النفس البشرية، 
فقد قدر اهللا ســبحانه االختالف على بني آدم، وجعل ذلك من لوازم خلقتهم، 
يقــول 8 : ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ❁ - . / 
10 2 3 ﴾ [هود: 118 - 119]، ويؤكد القرآن الكريم حقيقة قانون االختالف؛ 
 Q P O N ﴿ :إذ ال مجتمع من دون هذا القانون االجتماعي، قال تعالى
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

 p on m l k j i h g f e d c b a` _

zy x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ ¢﴾ 

 S R Q PO N M L K J I H ﴿ :[البقرة: 213]، وقال تعالى
Z Y X W V U T ﴾ [البقرة: 253].

وقد اختلف علماء التفسير األوائل في تفسير آية سورة هود، على أقوال عدة، 
أرجحها ما صّححه ابن جرير الطبري وابن كثير، رحمهما اهللا، وهو أن اهللا خلق 
الناس لالختالف بالشقاء والسعادة، إال من رحم اهللا من المؤمنين، الذين اتبعوا 
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الرسل، وما جاءوا به من الدين؛ فإنهم وإن اختلفوا فإن اختالفهم ال يعود عليهم 
. قال ابن جرير الطبري (ت 310هـ): «وأْولى األقوال في تأويل ذلك بالصواب  بضر
قول من قال: معنى ذلك: وال يــزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم، على 
أديان وملل وأهواء شتى، ﴿ - . / 0 ﴾ [هود: 119] فآمن باهللا وصدق رسله؛ 

فإنهم ال يختلفون في توحيد اهللا، وتصديق رسله، وما جاءهم من عند اهللا» 1.
وأخرج أيضاً بســنده عن الحســن البصري أنه قال: ﴿ 2 3 ﴾ 
[هود: 119] قال: «أما أهل الرحمة؛ فإنهم ال يختلفون اختالفاً يضرهم» 2. وقال 
ابن كثير (ت 774هـ): «أي: وال يزال الخلف بين الناس في أديانهم، واعتقادات 

مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم» 3.
وقال ابــن القيم (ت 751هـ) عــن االختالف: 
«فإنه أمر ال بد منه في النشأة اإلنسانية» 4. وقال 
الشــاطبي (ت 790هـ): «فتأملــوا ـ رحمكم اهللا ـ 
كيف صار االتفاق محاالً في العــادة» 5. وقال ابن 
حــزم (ت 456هـ): «اهللا تعالــى نــّص علــى أن 
االختالف شقاق، وأنه بغي، ونهى عنه وعن التنازع 
والتفرق في الدين، وأوعد على االختالف بالعذاب 
العظيم، وبذهاب الريح، وأخبر أن االختالف تفرق 

عن سبيل اهللا، ومن عاج عن سبيل اهللا فقد وقع في سبيل الشيطان، قال تعالى: 
﴿ Ú Ù Ø × Ö ﴾ [البقــرة: 256]، وقد نّص علــى أن االختالف ليس من 
عنده، معنى ذلك: أنــه تعالى لم يرض به، وإنما أراده تعالى إرادة كون، كما 

أراد كون الكفر وسائر المعاصي» 6.

جامع البيان، البن جرير الطبري، 142/12 - 143. 1 ـ 
جامع البيان، البن جرير الطبري، 144/12. 2 ـ 
تفسير القرآن العظيم، البن كثير، 610/2. 3 ـ 

الصواعق المرسلة، البن قيم الجوزية، 519/2. 4 ـ 
االعتصام، ألبي إسحاق الشاطبي، 470/1. 5 ـ 

اإلحكام في أصول األحكام، البن حزم األندلسي، 65/5. 6 ـ 

إّن  �ي Jا� ���ل ا%� 4�-
اهللا F'# ا��7س �الF!الف 
%��/��ء وا���1دة، إّال �� 
 ،�$7� ر
� اهللا �� ا���ٴ
ا���a ا,�1ا ا��"6 و�� 
 ��RO� �4ءوا %+ �� ا����؛
 ����ا ال ��1د �'$'!Fوإن ا
اF!ال��� %Z�ر.
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واإلرادة في كتاب اهللا على نوعين:
أحدهما: (اإلرادة الكونية)، وهي اإلرادة المســتلِزمة لوقوع المراد، وهذه 
اإلرادة في ِمثــل قولــه: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , 
- . / 0 1 ﴾ [األنعــام: 125]، وقوله: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 T S R Q ﴿ :[هــود: 34]، وقال تعالى ﴾ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 X W V U ﴿ :[البقرة: 253]، وقال تعالى ﴾ Z Y X W V U

̀ ﴾ [الكهف: 39]، وأمثال ذلك.  _ ^ ] \ [ Z Y
وهذه اإلرادة هي مدلول الالم في قوله: ﴿ ( * + ❁ - . / 
10 2 3 ﴾ [هود: 118، 119]، قال الســلف: َخلَق فريًقا لالختالف وفريًقا 
للرحمة، ولما كانت الرحمة هنا اإلرادة وهنــاك كونية، وَقع المراد بها؛ فقوم 

اختلَفوا، وقوم رُحموا.
وأما النوع الثاني فهو (اإلرادة الدينية الشرعية)، وهي محبة المراد ورضاه 
ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى كما قال تعالى: ﴿ § ¨ © 
 U T S R ﴿ :[البقــرة: 185]، وقوله تعالى ﴾ ̄  ® ¬ « ª
̂ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله:   ] \ [ Z Y X W V
 Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿
 , + * ) ( ' & % $ # " ! ❁ Å
- ❁ / 0 1 2 43 5 6 7 ﴾ [النســاء: 26 - 28]، فهــذه 

اإلرادة ال تستلِزم وقوع المراد، إال أن يتعلق به النوع األول من اإلرادة 1.
ال بد من التفريق بين إرادة اهللا القدرية للخالف، وبين إرادته الشــرعية 
له؛ فإن إرادة اهللا لالختالف قدرًا ال يستلزم إرادته له شرعاً، وال ريب أن اهللا 
ال يقدر لعباده شــيئاً إال لحكمــة علمناها أو جهلناها، وممــا يظهر من حكمة 
تقديــر اهللا لالختالف أن يحرص العبد المكلف علــى تحري الصواب، ويبذل 
الجهد لموافقة الحق، مع مراقبة اهللا تعالى سبحانه في طلب انجالء الحق في 

مواقع النزاع؛ تعظيماً هللا ولحرماته.

دقائق التفسير الجامع لتفسير، ابن تيمية (529/2)، والموافقات، لإلمام الشاطبي 121/3. 1 ـ 
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يقول ابن عاشــور (ت 1393هـ): و«لّما أشــعر االختالف بأنه اختالف في 
الّديــن، وأنّ معناه العدول عــن الحق إلى الباطل؛ ألنّ الحــق ال يقبل التعّدد 
واالختالف ُعقّب عموم ﴿ ( * + ﴾ باستثناء من ثبتوا على الدين الحق 
ولــم يخالفوه بقولــه: ﴿ - . / 0 ﴾؛ أي فعصمهم مــن االختالف وأما 
تعقيبه بقولــه: ﴿ 2 3 ﴾ فهو تأكيد بمضمــون ﴿ ( * + ﴾. 
واإلشــارة إلى االختالف المأخوذ من قوله: ﴿ + ﴾، والّالم للتعليل؛ ألنّه 
لّما خلقهم على ِجِبلّة قاضيــة باختالف اآلراء والنزعات، وكان مريدًا لمقتضى 
تلك الجبلّة وعالماً به، كما بيّناه آنفاً كان االختالف علّة غائية لخلقهم، والعلّة 

الغائية ال يلزمها القصر عليها، بل يكفي أنها غاية 
الفعل، وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى» 1.

ويؤكد الشــيخ ابن عاشــور (ت 1393هـ) سنّة 
االختالف فيقول: «إنّ جعلهم أّمة واحدة في الّدين 
منتفية؛ أي منتف دوامهــا على الوحدة في الّدين، 
وإْن كانوا قد ُوجدوا في أّول النشــأة متّفقين فلم 
يلبثوا حتّى طرأ االختالف بينَ ابنْي آدم ‰ لقوله 
تعالى: ﴿ Q P O N ﴾ [البقرة: 213]، وقوله: 
 ﴾ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿

[يونس: 19]؛ فعلم أنّ الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أّمة واحدة، ثم ال 
يدري هل يؤول أمرهم إلى االّتفاق في الّدين، فأعقب ذلك بأنّ االختالف دائم 

بينهم؛ ألنّه من مقتضى ما ُجِبلت عليه العقول» 2.
وحكمُة االختالف عند ابن عاشــور تنطلق من العــدل اإللهي الذي يفضي 
بكافة الناس إلى قيم الحرية والعلم، المحققين لمقصد االســتخالف بمختلف 
أبعاده ودالالته الدنيويــة، واألخروية. ويؤكد هذا المعطــى محمد الطاهر بن 
عاشــور حين يقول: «لما كان النعي على األمم الذين لم يقع فيهم من َينهون 

التحرير والتنوير، البن عاشور، 215/7. 1 ـ 
المصدر السابق نفسه، 215/7. 2 ـ 

إّن 
�2; االF!الف 
 ��# �� ا�1�ل اإل�J7,
ا�aي ُ���Z %��2; ا��7س 
إ�W -$� ا�N��; وا�1'�، 
 �A��� �$��Nا��
 H'!I�% الفI!"اال
 ;��$R�أ%�1ده ودالال,+ ا�
واألFُ�و�;.



100

المحور

عن الفساد فاتبعوا اإلجرام، وكان اإلخبار عن إهالكهم بأنه ليس ظلًما من اهللا، 
م أن َتعاصي  وأنهم لو كانوا مصِلحين لما أُهِلكوا، لما كان ذلك كله قد ُيثير توه
األمم عما أراد اهللا منهم خروٌج عن قبضة القدرة اإللهية؛ أعقَب ذلك بما يرَفع 
م بأن اهللا قادر أن يجعلهم أمة واحدة متِفقة على الحق مستمرة عليه  هذا التوه

كما أمَرهم أن يكونوا.
ولكن الحكمــة التي أقيم عليها نظام هذا العالــم اقتَضت أن يكون نظام 
عقول البشر قابًال للتطوح بهم في مسلَك الضاللة، أو في َمسلك الهُدى، على 
مبلَغ استقامة التفكير والنظر والسالمة من ُحُجب الضاللة، وأن اهللا تعالى لما 
خلَــق العقول صالحة لذلك جعــل منها َقُبول الحق بحســب الفطرة، التي هي 
ســالمة العقول من عواِرض الَجهالة والضالل، وهي الفطرة الكاملة المشــار 
ِخرهم إرشــاًدا أو نُصًحا  لــم يد ،﴾ Q P O N ﴿ :إليها بقولــه تعالى
سل ودعاة الخير وُملقنيه من أتباع الرسل، وهم أولو البقية الذين  بواسطة الر

َينهون عن الفساد في األرض.
فال شــك أن حكمة اهللا اقتَضت هذا النظام في العقل اإلنساني؛ ألن ذلك 
أوفى بإقامة ُمراد اهللا تعالى من مســاعي الَبَشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة 
المخلوطة؛ لينتِقلوا منها إلى عالم الحياة األبدية الخالصة، إْن خيًرا فخير، وإن 
ا فشــر، فلو خِلق اإلنســان كذلك، لما كان العمل الصالح مقتضًيا ثواب  شــر
النعيم، وال كان الفســاد مقتضًيا عقاب الجحيم، فال َجَرم أن اهللا خلَق الَبشر 
على نظام من شــأنه طريــاُن االختالف بينهم في األمــور، ومنها أْمر الصالح 
والفساد في األرض، وهو أهمها وأعظمها؛ ليَتفاوت الناُس في مداِرج االرتقاء، 
وَيسموا إلى مراتب الزلفى، فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى 

ُيَعد الواحد بألف ﴿ _ ` c b a ﴾ [األنفال: 37]» 1.
وقــال ابــن عجيبــة (ت 1224هـ): «﴿ ! " # $ % & ' ﴾ 
متفقين على اإليمان أو الكُفران لكن ُمقتضى الحكمة وجود االختالف؛ ليظِهر 
 ُمقتضيات األسماء في عالَم الشهادة؛ فاسمه (الرحيم) يقتضي وجود َمن يستِحق

التحرير والتنوير، 349/11. 1 ـ 
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الكرم والرحمة، وهم أهل اإليمان، واســمه (المنتِقم) و(القهار) يقتضي وجود 
من يستِحق االنتقام والقهرية، وهم أهل الكفر والعصيان. ﴿ ( * + ﴾ 
بعضهم على الحق وهم أهل الرحمة والكــرم، وبعضهم على الباطل وهم أهل 
القهريــة واالنتقام، أو مختلفين في األديان والِملــل والمذاهب، ﴿ - . / 
0﴾ إال ناًسا هداهم اهللا من فضله، فاتفقوا على ما هو أصل الدين والعمدة 

فيه، كالتوحيد واإليمان بجميع الرسل وبما جاؤوا به، وهم المؤمنون» 1.
إن أعظم االختالف 2 وأشــّده ما كان عن ِعلم 
وبصيرة؛ إذ إن مقتضى الِعلم االجتماعُ على الحق، 
فإذا حَصــل االختالف، فال يكــون إال ببغٍي وُظلم 
ظاهٍر بين؛ قال تعالى: ﴿ \ [ ^ _ ` 
 l  k  j  i  h  ❁  f  e d  c  b  a

 v ut s r q p o n m
x w ﴾ [البينة: 4، 5].

وُفِهم من شرط (لو) أن جْعلَهم أمة واحدة في 
الدين ُمنتفية؛ أي: منتــٍف دواُمها على الوحدة في 

البحر المديد البن عجيبة، 84/3. 1 ـ 
وقد حاول غير واحد من الباحثين المعاصرين وضع لبنات في تأســيس ضوابط وآداب للحفاظ  2 ـ 
على لحمة المجتمع اإلســالمي من التعّرض لتداعيات االختالف المذموم، واإلســهام في تعزيز 
الوعي وإيقاظ الُبعــد اإليماني الذي يحكم عالقة األفراد والجماعات فيما بينهم، ويعطي نماذج 
ناصعة من تاريخنا اإلســالمي من أدب االختالف، الدكتور طه جابــر العلواني في كتابه «أدب 
االختالف في اإلســالم»، ورصد الدكتور علــي أومليل في كتابه «في شــرعية االختالف» تعامل 
القدامى مع اآلخر المخالف المباين لهم في الرأي والفكر، وطرح ســؤال: هل تحصل من هذا 
كله رصيد يمكن أن يســند دعوانا اآلن إلى مشــروعية االختالف في الرأي، وإلى ترسيخ قواعد 

الحوار وتقاليده؟
وبســط د. طه عبد الرحمن أقســام االختــالف الفكري، في عالقتــه بتفعيل اإليمــان، وتأصيل 
األخالق، وفق مقاربة علمية وفلسفية، ومفاهيمية، من أجل وضع رؤية منهجية تطبيقية، تضاهي 
الفكر الغربي، مع رصد لمظاهر االختالف وأسبابه وما يعترضه من تحديات، وذلك في كتابين، 
هما: الحق العربي في االختالف الفلســفي، نشــر المركز الثقافي العربي، ط1، 2002، والحق 

اإلسالمي في االختالف الفكري، نشر المركز الثقافي العربي، ط1، 2005م.

إّن أ��s االF!الف 
وأ.ّ�ه �� �Yن �� �'�ٍ 
 WZ!�� ة. إذ إّن�$A%و
 W'� ا�1'� اال4!��ع
 6A
ا�O� ،#Nذا 
االF!الف �ال ��2ن إّال 
�iٍ و`'�ٍ `�_�ٍ %$ِّ�.%
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الديــن، وإن كانوا قد وِجــدوا في أول النشــأة متِفقين، فلم يلَبثــوا حتى طرأ 
االختالف بين ابني آدم ‰ لقوله تعالى: ﴿ Q P O N ﴾ [البقرة: 213]، 
وقوله: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴾ [يونس: 19]؛ فعلم أن 
الناس قــد اختلفوا فيما مضى فلــم يكونوا أمة واحدة، ثــم ال ُيدرى هل َيؤول 
أمرهم إلى االتفاق في الدين، فأعِقب ذلك بأن االختالف دائم بينهم؛ ألنه من 
ُمقتضى ما جِبلت عليه العقــول. يقول الباقالنــي (ت 403هـ): «وقوله تعالى: 
﴿ - . / ﴾ فأخبر تعالى أن منهم مــن رِحَمه وأراد رحمته من دون غيره، 

ره» 1. أنه ال يكون من عباده وال َيجري في ُملكه إال ما أراده وقضاه وقد فصح
ومقتضى النهي عن االختالف األمــُر باالتفاق واالجتماع على الحق؛ قال 
اهللا تعالى: ﴿ F E D C B A ﴾ [آل عمران: 103]، وتلك إرادته 

وحكمته.

;$Rآ�ا�� ;� را%�1ً ـ 
# االF!الف �� ا��وٴ

هناك العديد من البصائر القرآنية المحكَمة في كتاب اهللا التي تشــرعن 
لحق الناس في االختالف، على أســاس أن هذا االختالف مشيئة إلهية سابقة، 
وسنّة مرتبطة بعلّية خلق الجنس البشري، وأنه هو الغاية من وجودهم ﴿ 2 
3 ﴾ [هــود: 119]؛ أي خلقهم ليختلفوا، ويتنافســوا من أجــل إعمار األرض، 
وتنشــيط الحياة، والرقي والتقدم، بل إن القــرآن الكريم جعل من االختالف 
 o ﴿ :الكوني والطبيعي اإلنساني نعمة ومزية، وقد امتن اهللا على عباده بقوله
ويؤكــد  [الــروم: 22]،   ﴾ v  u  t  s  r  q  p
القــرآن الكريم في بصيرة أخــرى أن االختالف وســيلة لالرتقــاء، والتجدد، 
 N M L K J I H G F E ﴿ :والتعارف الحضاري بقوله
O ﴾ [الحجرات: 13]، فقد اقتضت مشيئة اهللا أن يخلق الناس مختلفين متباينين 
في قدراتهم الفكرية، وفي أمزجتهم وأذواقهم، وأنظارهم وفهومهم، ويعطي هذا 
االختالف والتنوع للحياة مظهر التجدد، كما يمكّن من تنويع اإلنتاج اإلنساني، 

اإلنصاف، للباقالني، 61/1 1 ـ 
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ومن تكثير المقاربات الفكرية البانية، ويظل هذا االختالف المنتج للتنوع إيجابياً 
ومفيدًا، ما دام نابعاً عن تلك الفروق الفطرية وعن التباين الموضوعي في البحث 
 z y xw v ﴿ : 6 عن الحــق، قال تعالى عن ســليمان وداود

} | ﴾ [األنبياء: 79] فكان حكمها مختلفاً الختالف فهمهما.

وإذا نظرنا لخالصة ابن خلدون (ت 808هـ) حول مسألة االختالف في دار 
اإلسالم، أمكننا التقرير أن االختالف في «مقاالت اإلسالميين» واقع ال محالة، 
ولعل ذلك راجع باألساس ـ كما نص على ذلك صاحب «المقدمة» ـ إلى كون 
نصوص الوحي قرآناً وُســنة إنما تحملها «لغة»، وهذا في حد ذاته سبب كاف 

لظهور االختالف في التلقي والتأويل، يقول صاحب 
«المقدمــة»: «وكان الســلف يســتخرجونها ـ أي 
األحــكام الشــرعية ـ من تلــك األدلــة، الكتاب 
والسنة، على اختالف بينهم، وكان ال بد من وقوعه 
ـ أي االختــالف ـ ضرورة؛ ألن األدلــة غالبها من 
النصــوص، وهــي بلغة العــرب، وفــي اقتضاءات 
ألفاظها لكثير من معانيها اختالف بينهم معروف، 
نة مختلفة الطرق في الثبوت، وتتعارض  وأيضاً فالس
في أكثر أحكامهــا فيحتاج الترجيــح وهو مختلف 
أيضاً وهذه كلها مثارات للخالف ضرورية الوقوع» 1.

وإذًا، فاالختالف فــي المجال اإلســالمي كان «ضــرورة» باصطالح ابن 
خلدون؛ ألن النص في منطلقه تحمله «لغة»، من خاللها يتم تبليغ أحكامه وبيان 
مقاصده، وهو اعتبار جعل النص قابًال للتعدد في المعنى واالنفتاح في الداللة، 
بما فتح المجال أمــام تعدد منهجيات الفهم والتفســير والتأويــل، لكن هذه 
الضرورة ال تعنــي اختالفاً في الحق، بل هي حق في االختالف، يقول الســيد 
البطليوســي (ت 521هـ): «ونبّهنا ـ أي اهللا 8  ـ ألطَف تنبيه على ما في هذا 
الخالف الموجود بين البشــر المركوز في الفطرة مــن الحكمة البالغة، وأنه 

مقدمة ابن خلدون، ص 255 - 256. 1 ـ 

ا-!�Z �/$�; اهللا أن 
 �$�'!I� ا��7س #'I�
 ����7$� �� -�را,!�
 ��!4m;، و�� أ���2�ا�
وأذوا-��، وأ�sRر_� 
��. و�a_ �J1ا ���و�
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جعله إحدى الدالئل على صحة البعث الذي أنكره من أَلحَد في أسمائه، وكفَر 
 u t s ﴿ ــدق ـ بســوابغ نَْعمائه، فقال ـ وقولــه الحق، ووعده الص
z y x wv } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ 
[النحل: 38]. وهذه اآلية أحد ما تضمنه القرآن العزيز من الداللة البرهانية على 
صحة البعــث، ووجه البرهــان المنفك من هــذه اآلية ـ التــي ال يقدرها إال 
العالمون، وال ينتبه لغامض سرها إال المستبصرون ـ أن اختالف المختلفين في 

الحق ال يوجب اختالف الحق في نفسه» 1.
ويبيّن الماوردي (ت 450هـ) أن االختالف مسألة طبيعية، وأن للتأويل دورًا 
في تحديد وجهته، فيقول: «كالم كل كتاب، وأخبار كل نبّي، ال يخلو من احتمال 
تأويالت مختلفة؛ ألن ذلك موجود في الكالم بنفــس طباعه... وال كالم أْولى 
بهذه الصفات مــن كالم اهللا جلّ ذكره، إذ كان أفصح الكالم وأوجزه، وأكثره 
رموزًا وأجمعه للمعاني الكثيــرة... وال بد في الّدين من وقــوع الحوادث التي 
يحتاج إلى النظر فيها، والنوازل التي ال يستغني العلماء عن استخراجها، وعن 
خبر يشكل معناه، وأثر تختلف التأويالت في فحواه على مّر األيام، فإذا دفعوا 
إليه اختلفت اآلراء في المســائل، وتفرقت األهواء في النوازل، وصار لكل رأي 
تبع ومشرعون، وأئمة ومؤتمون، وكان سبباً الختالف األمم وانشقاق عصاها» 2.

وتمدنا اآلية الكريمة 213 من ســورة البقرة بعالمات كثيرة عن االختالف 
 V U T S R Q P O N ﴿ :في الحق. يقول تعالى
 f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

 w v u t s r q p on m l k j i h g

zy x } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: 213].

ويستفاد من نص اآلية وسياقها أن سابق عهد الناس كان الوحدة واالئتالف 
وليس بالفرقة والشــقاق، وأن واقعة االختالف ارتبطت بنزول الكتاب الخاتم 
المتضمن للحق، ﴿ ! " # $ ﴾ وجعله حكماً فيما اختلف فيه الناس. 

اإلنصاف في أســباب االختالف، لعبد اهللا بن محمد السيد البطليوســي، تحقيق: محمد رضوان  1 ـ 
الدايه، دار الفكر، بيروت، الطبعة 2، 1403هـ، ص 18 - 19.

نصيحة الملوك، ألبي الحسن الماوردي، تحقيق خضر محمد خضر، مكتبة الفالح، ط1، 1983، ص 111. 2 ـ 
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وأن اهللا هــدى الذين آمنوا لمــا اختلفوا فيه من الحق بإذنــه، ومعنى هذا أن 
االختالف إرادي والهداية إلى االئتالف ال إرادية. كما توحي اآلية أن الصراط 
المستقيم يقابل االختالف؛ إذ من اختلف في الحق كمن انحرف عن الصراط، 

ومن ثم كان االختالف اعوجاجاً وما عداه استقامة.
وباإلضافة إلى كونه واقعاً إنســانياً في بني آدم، ســواء في آرائهم أم في 
مذاهبهم؛ فإن االختالف يعد واقعاً تاريخياً فكرياً وثقافياً وسياســياً ومجتمعياً، 
ويكفينا إلقاء نظرة على ما سجلته أجيال األمة من وقائع، أو أفكار، أو معتقدات 
ســائدة في أوســاطهم، حين تحدثــوا عن الفــرق، والِملل والِنحــل، ومقاالت 

اإلسالميين، وآراء اإلسالميين، وتهافت الفالسفة، 
وتهافت التهافــت، وتلبيس إبليس؛ بل كانت تعبيرًا 
تنّم عن حالة واقعــة بالفعل، وكانوا الشــاهدين 

عليها وأيضاً الفاعلين فيها.
وحينمــا خاطــب اهللا 8  رســوله الكريــم 
 E D C B A ﴿ :محمدًا ژ بقولــه
F ﴾ [يونــس: 99] كان ذلــك إيذانــاً بإقــرار 
اإلسالم لحق االختالف وتعزيزًا للتعددية الدينية، 
وضماناً قوياً أمام البشر في خياراتهم االعتقادية 

والعبادية، فإذا كان الرســول الكريم ليس من حقه فرض دينه على اآلخرين 
 ﴾ | { z y x w v ﴿ بالقوة ـ إذ ال طريــق أمامه غير
[النحل: 125] ـ فمن باب أولى: ليس من حق أي إنسان فرض معتقده على اآلخرين.

وإن خلق اإلنســان ومجيئه إلى هذا الكون ونزوله إلى األرض مختلفاً عن 
جنسي المالئكة والشــياطين، مزودًا بالقدرات العقلية والنفسية والبدنية التي 
تؤهله لحرية الخيارات الممكنة من االستخالف؛ كل ذلك يفرض علينا ـ نحن 

ـ «حق االختالف» ثقافة وسلوكاً. المسلمين ـ اإليمان العميق ب
وإذا كان القرآن الكريم قد قــرر «االختالف» حقاً إنســانياً مقررًا؛ فإن 
اهللا 8  وضع على هذا الحق معالَم ومنارات، عليها ُحِمَل االســتثناء في اآلية 

إذا �Yن ا���آن -� -�ر 
إR��R$�ً؛  ً��
االF!الف 
�Oّن اهللا و\a_ W'� Sا 
ا�N# ���1َ� و��7راٍت، 

�6 اال"!<�7ءُ ��$'�
�� اآل�; ا�2���;:

.﴾0  /  .  - ﴿
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الكريمــة: ﴿ - . / 0 ﴾ [هــود: 119]؛ فقد حــّدد الباري ســبحانه مبادئ 
مساعدة على إمداد حق االختالف بسبل الحياة، وسبل األداء، ال يمكن إمضاء 
هذا الحق دونها، سواء على مستوى تمثّله وفهمه، أو على مستوى تنزيله وتفعيله، 

ومن هذه المبادئ التي نجدها مكنونة في الرؤية القرآنية لحق االختالف:
1 ـ التوحيد: المفضي إلى اإليمان والعمل الصالح، وهو المنصوص عليه 
في قوله: ﴿ y x w v u t s r q p ﴾ [البقرة: 213]، ذلك 
ٌة إليه؛  فإنها َمْهدي س الحق ت في َتلَم دت من أهوائها، وجد أن النفوس إذا تجر
 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ﴿ :بل إنّ في فطرتها مــا يهديها؛ قال تعالى
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ «

½ ¾ ﴾ [الروم: 30].

2 ـ العدل: ُيعد العدل في الرؤية القرآنية محورًا لكل شيٍء، وعليه ترتكز 
فلســفة التشــريع، وحكمة التكوين، وبناء المجتمع، وحفــظ الحقوق، وتعميق 
المبادئ األخالقية. ومما يدل علــى أهمية العدل في المنظور القرآني أن مادة 
العدل قد تكررت بمشــتقاتها ما يقرب من 30 مرة في القرآن الكريم، ويشير 
هذا التكرار إلــى عناية التنزيل المجيد بالحديث عــن العدل، كما أن العدل 
يظهر في موارده اللفظيــة، وامتداداته المفاهيمية قرينــاً للتوحيد، مما يوحي 

باألبعاد البانية واالعتبارية للعدل في المجال اإلنساني.
وقد َعبر القرآن الكريم عن العدل بثالث كلمات هي: العدل، والقســط، 
والميــزان، قــال اهللا O N M L K ﴿ : 8 ﴾ [النحــل: 90]، وقال 
سبحانه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ ﴾ [الحديد: 25]، وقال تعالــى: ﴿ ¶ ¸ º ¹ ﴾ [األعراف: 29]، وقال 
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ســبحانه: 

̀ ﴾ [البقرة: 213].  _ ^ ] \ [ Z Y

َم اهللا 4 اإلنســان، وهذا التكريم يســتدعي احترام  3 ـ التكريم: فقد َكر
حقوقه المعنوية والمادية، وحرمــَة االعتداء عليه، أو انتهاك أي حق من حقوقه، 
ومن أبرز هذه الحقوق حق االختالف، المبني على أسس التحاور والتعاون البنّاء؛ 
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 e d c b a ` _  ﴿ :وقد جــاء بيان هذه الكرامة في قوله تعالــى
o n m l k j i h g f ﴾ [اإلسراء: 70].

4 ـ التعاون على الِبر والتقوى: ُيعد التعاون ضمن إطار البر والتقوى مبدأ 
من المبادئ المسعفة في التمكين لحق االختالف، الذي ينبغي استحضاره أثناء 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :التعامل بين البشــر، قــال تعالــى
 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » º

Ð Ï Î Í ÌË ﴾ [المائدة: 2].
5 ـ الدفع بالتي هي أحســـن: قــال تعالى: 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
̈ ﴾ [البقــرة: 251]، وقال تعالى: ﴿ 9 : 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;
 K J IH G F E D C

R Q P O NM L﴾ [الحج: 40].
 j ﴿ :6 ـ االستباق بالخيرات: قال سبحانه
 t s r q p on m l k
z y x w v u} | {~ ے 

̈ ﴾ [المائدة: 48].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 B A @ ? > = < ; : ﴿ :7 ـ الحوار: قال تعالى
 U T SR Q P O N M L K J I H G F E D C

Y X W V ﴾ [آل عمران: 64].
8 ـ االعتداد بمقاصد الشـــريعة: فاالختالف مقصــد رباني، يربي 
اإلنسان على أخالقيات االئتالف، والتعارف، والحوار، وتالقح األفكار، وقد 
كان أبو إسحاق الشاطبي صريحاً في َعد العلم بمقاصد الشريعة، واألخذ 
بها مســلكاً، شــرطاً الزماً في ممارســة االختــالف، ولّما عــّدد صاحب 
(االعتصام) أسباب االختالف وحصرها في ثالثة وجوه؛ هي: أصل الِنحلة، 
واّتباع الهوى، والتصميم على اتباع العوائــد، أرجعها إلى واحدة جامعة، 

4 اإل��Rن، مَ اهللا  َّ�َY
و_aا ا�!2��� ��!��� 
ا
!�ام 
��-+ ا����71; 
وا���د�;، و
��;َ اال�!�اء 
 �� #
��ك أي !Rأو ا ،+$'�

��-+، و�� أ%�ز _aه 
ا���Nق 
# االF!الف، 
ا��W'� �7 أ"b ا�!�Nور 
وا�!�1ون ا�7ّ�ء.
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فقال: «هذه األســباب راجعة في التحصيل إلى وجــه واحد، وهو الجهل 
بمقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو األخذ 

فيها بالنظر األول وال يكون ذلك من راسخ العلم» 1.
وفــي إطــار االعتداد بمقاصد الشــريعة تحــدث العلماء عــن أنواع 
االختالف، وقســموه إلى اختالف مذموم، واختالف واجب، واختالف غير 
سائغ، وتعارفت المذاهب الفقهية على إلباســه لبوس األحكام الشرعية، 
بمعنى أن االختــالف قد يكون واجبــاً، أو مندوباً، أو مباحــاً، وقد يكون 
حرامــاً، أو مكروهاً، وهذا النوع األخير، هو الــذي يؤدي إلى فرقة األمة 
وتشــرذمها، وجاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه، كقوله 
تعالــى: ﴿ F E ﴾ [آل عمــران: 103]، وقوله: ﴿ $ % & ' 
 ~ } | { z y x w v ﴿ :[األنفال: 46] وقوله ﴾ (
ے ﴾ [آل عمران: 105]، كل ذلك بحسب تغير السياقات، واألزمنة، وأسباب 
وقوعه، ومآالت حصوله، يقول الشــاطبي: «كل مسألة حدثت في اإلسالم 
فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك عداوة وال بغضاء وال فرقة؛ علمنا أنها 
من مسائل اإلسالم، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والتنافر 
والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فيجب على كل عاقل 
 N M L K J I H ﴿ :أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى
 ]\ [ Z Y X W V U T S R Q P O
^ _ ` d c b a ﴾ [آل عمران: 103]. فإذا اختلفوا وتقاطعوا 
كان ذلــك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى، فاإلســالم يدعــو إلى األلفة 
والتحاب والتراحم والتعاطف، وكل رأي أدى إلى خالف ذلك فخارج عن 

الدين» 2.
 M L K J I H G F E ﴿ :9 ـ التعارف: قال تعالى

Z Y X W VU T S R Q PO N ﴾ [الحجرات: 13].

االعتصام، 182/2. 1 ـ 
الموافقات 186/2. 2 ـ 



109

االختالف وحق  الكريم  القرآن 

ـ �� 
# االF!الف إ�W واr4 ا�!�1رف  ً����F

لّما كان الحق في االختالف ال مراء فيه، ولو أن هناك من ينكر وجوده في 
تراثنا 1؛ فإن هذا الحق قد يمارس نظرياً، مثلما قد يمارس عملياً؛ وحين نذكر 
االختالف، فنحن نستحضر بالضرورة قضية التصورات، واإلدراكات، والتأويالت 
المؤطرة لهذا االختالف، كما نســتحضر البدائل التــي قّدمها القرآن الكريم 
للعيش المشــترك، الممكّن من االســتخالف. وُيعد مفهــوم التعارف أحد هذه 
البدائل، وأبرز المداخل القرآنية لتحقيق االستخالف بمفهومه القرآني، لكونه 

يفتح للمجتمع اإلنساني آفاقاً عالية، وآمادًا بعيدة للعيش المشترك.
التعارف صيغة تفاعل؛ جاء في اللسان «َتَعارََف 
القــوم: أي َعَرَف بعضهــم بعضاً، ويقــال: النفس 
َعــروٌف، إذا ُحِملــت علــى أمــٍر فبــاءت بــه؛ أي 
اطمأنت» 2، وقال الراغــب األصفهاني: «وتعارفوا: 
عــرف بعضهــم بعضــاً، و(عرفــات) اســم لبقعة 
مخصوصة، وقيل: سميت بذلك لوقوع المعرفة فيها 
بين آدم وحواء، وقيل: بل لتعــرف العباد إلى اهللا 
تعالــى بالعبــادات واألدعية» 3. وقــال ابن فارس: 
«العين والراء والفاء أصالن صحيحان يدل أحُدهما 

َمأنينة» 4. صًال بعُضه ببعض، واآلخر على السكون والطعلى تتاُبع الشيء مت
وجاء في الحديث: «األَرواح جنود ُمَجندة فمـا تعارف منها اْئَتلف وما تناكر 
منها اختلف» 5، فإذا اتفقت األرواح تعارفت الناس، وحصل لهم التعارف المؤدي 

إلى االئتالف، وإذا اختلفت األرواح تناكرت الناس، وتنافرت.

في شرعية االختالف، د. علي أومليل، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الطبعة األولى،  1 ـ 
الرباط 1991، ص 53 - 57.

لسان العرب، البن منظور، مادة (عرف). 2 ـ 
مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، (عرف). 3 ـ 

انظر، معجم مقاييس اللغة، البن فارس (ع ر ف). 4 ـ 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األنبياء، باب: األرواح جنود مجندة، رقم الحديث: 3336. 5 ـ 

إذا اH'!F ا���'��ن 
و,���1Qا �Yن ذ�N� p�ٍث 
أ
�>�ه �� ا,ّ�ع ا���ى. 
Wإل"الم ���� إ���

 �
األُ��; وا�!�Nب وا�!�ا
وا�!HQ�1. و6Y رأيٍ أدى 
إ�F Wالف ذ��I� pرٌج 
.(�Q�/ا���� (ا� ��
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وقد وردت مادة (ع ر ف) في القرآن الكريم في 28 استعماالً، موزعة على 
71 موضعاً، منهــا: الفعل من المعرفــة بتصاريف متعددة، ومنهــا: الفعل من 
التعريف واالعتراف، ومنهــا: العرف والمعروف. أما بلفظ «التعارف» فلم يرد 
في القرآن الكريم، إال في موضعين اثنين، هما قوله سبحانه في سورة يونس: 
 H G F E DC B A @ ? > = < ; : 9 ﴿
 E ﴿ :[يونس: 45]، وقوله تعالى في سورة الحجرات ﴾ M L K J I
 VU T S R Q PO N M L K J I H G F

Z Y X W﴾ [الحجرات: 13].

وُتعد آية سورة الحجرات هي الجامعة لمفهوم التعارف، باعتباره حقيقة من 
حقائق الوجود اإلنســاني، ولعل ُعُمَد السورة وقضاياها األساسية ـ كما هو بيّن 
من ســياق آياتها 1 ـ تكاد تســتقل بوضع معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف 
سليم، فجاءت متضمنة القواعد واألصول، والمبادئ، والمناهج التي يقوم عليها 

هذا العالم وفق الرؤية القرآنية.
وقبل أن تختم الســورة ببيان الفرق بين اإليمان واإلسالم، جاءت اآلية 13 
مخاطبة الناس جميعاً بدعوتهم إلى التعارف بينهم، ومبينة أن أساس التفاضل 
بينهم عند اهللا خالقهم هو التقوى، من دون أي شــيء آخر من تلك االمتيازات 

الدنيوية النابعة من أصل خلقهم، والراجعة إلى تدبير اللطيف الخبير.
وإن كان التوجه العام عند أهل التفسير ـ ال سيما المتقدمين منهم ـ قصر 
معنى «التعارف» الوارد في ســورة الحجرات على مجرد معرفة بعضهم أنساب 

والناظر في سياق الســورة يجدها قد اشــتملت من بدايتها إلى نهايتها على الدعوة إلى مبادئ  1 ـ 
المعامالت الصحيحة، البانية للمجتمع اإليماني الســليم المتماســك، وقبــل آية التعارف وردت 
مجموعة مــن األوامر والنواهي التــي تهدف كلها إلى حفــظ جماعة المؤمنين مــن كل دواعي 
الفرقة واالختالف؛ كالتحذير من التقدم بين يدّي اهللا ورسوله ومخالفة أوامرهما، والدعوة إلى 
التأدب مع الرسول ژ ، والتحذير من تصديق أخبار الفاسقين التي قد تنشر الفتن بين صفوف 
المؤمنين، والدعوة إلى اإلصالح بين المتخاصمين، والدعوة إلى الحفاظ على عالقة األخوة بين 
المؤمنين، والنهي عن كل ما من شأنه تعكير هذه األخوة كالسخرية، واللمز، والتنابز باأللقاب، 

وسوء الظن، والتجسس والغيبة.
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بعضهم وقبائل بعضهم اآلخر 1؛ فإننا نظفر عند المتأخرين بإشارات مضيئة حول 
التعارف القرآني، تشــعر بمدى الوعــي الحاصل بهذا المفهــوم، الذي أراده 
الخالق سبحانه منهجاً ال محيد عنه للعالمين، من أجل عيشهم المشترك، بل 

هو مقصد أساسي من مقاصد تواجد هذا اإلنسان في هذا الكون.
اِبُع  يقول صاحب تفسير المنار عند الحديث عن مقاصد القرآن: «اْلَمْقِصُد الر
، الــِذي َيتََحقق  يَاســي نَْســاِني َوالس صَالح اِالْجِتَماِعي اْإلِ ِمــْن َمقَاِصِد اْلقُــْرآِن: اْإلِ
ِباْلوََحــَداِت الثَماني: َوْحــَدةُ اْألُمة، َوْحَدةُ اْلجنِس اْلَبَشــِري، َوْحــَدةُ الدين، َوْحَدة 

وِحيِة  ِة الرشِريِع ِباْلُمَساَواِة ِفي اْلَعْدِل، َوْحَدةُ اْألُُخوالت
يَاِســيِة  ِة السِد، َوْحَدةُ اْلِجنِْســيَعبَواْلُمَســاَواِة ِفي الت
ْوِليِة، َوْحــَدةُ اْلقََضاِء، َوْحدةُ اللغَــِة»... (اْألَْصل  الد
نَْســاِنية ِباْلُمســاَواة َبْين أْجنَاِس  الثاِنــي) اْلوَْحَدة اْإلِ
اْلبَشِر َوُشعوِبِهْم َوَقَباِئِلهْم، َوَشاِهُدُه اْلَعام َقوْلُهُ َتَعالَى: 
 N M L K J I H G F E ﴿
U T S R Q PO﴾ [الحجرات: 13] وهذه 
الوحــدة اإلنســانية تتضمن الدعــوة إلــى التآلف 

بالتعارف، وإلى ترك التعادي بالتخالف» 2.
ومن أنفس ما وقفت عليه في تأويل آية التعارف 
قول بديــع، رغم طوله، لصاحب «التفســير القرآني 
للقــرآن» عبد الكريم يونس الخطيــب (ت 1390هـ)، 

 PO N M L K J I H G F E ﴿ :يقول فيه: «قوله تعالى
Z Y X W VU T S R Q ﴾ [الحجــرات:  13] هــو تعقيــب عام على هذه 
األحكام وتلك اآلداب، التي كانت خطاباً للذين آمنوا؛ ليرتلوها، ويأخذوا أنفســهم 
بها... وليس هذا فحسب، بل إن عليهم أن يراعوا هذه األحكام وتلك اآلداب مع غير 

انظر تأويل الطبري، في جامع البيان، 309/22؛ وانظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي  1 ـ 
.357 - 356/3

تفسير المنار، 211/11. 2 ـ 
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المؤمنين... مع الناس جميعاً، من كل أمة، ومن كل دين... إنها أخالق إنسانية، 
يجب أن تكون طبعاً وجبلّة فى المؤمن، يعيش بهــا فى الحياة كلها، ومع الناس 
جميعاً، فال تكون ثوباً يلبسه مع المؤمنين، حتى إذا كان مع غير المؤمنين نزعه.. 
فإنه بهذا إنما ينزع كماالً خلعه اهللا عليه، ويتعّرى من جالل كساه اهللا إياه... ثم 
 G ﴿ :أعقب هذا الخطاب، تقرير هذه الحقيقة التــي ينبغي أن يعيها المؤمنون
K J I H ﴾ فأنتم أيها الناس ـ مؤمنين وغير مؤمنين ـ إخوة فى اإلنسانية؛ 

.﴾ O N M L ﴿ :إذ كنتم من طينة واحدة، ومن جرثومة واحدة
الجعل ـ كما قلنا في أكثر من موضع ـ هــو إضافة جديدة تدخل على أصل 
الشــيء، فهو من متعلّقات الموجودات، وليس له هو وجود ذاتي... فتوزّع الناس 
إلى شعوب وقبائل ليس أمرًا ذاتياً، تتغير به حقيقة اإلنسانية فى الناس... إنهم 
 ﴾ O ﴿ :مهما اختلفوا شعوباً وأوطاناً فإنهم إخوة قرابة ونسب، وقوله تعالى
تعليل لهذا التقســيم الذي وقع في محيط الناس، فكانوا شــعوباً وقبائل، وذلك 
ليتعارفوا، وليكون لهم فى مجتمع الشــعب أو القبيلة تماسك وترابط؛ ألنهم في 
هذا المحيط الضيق ـ نسبيّاً ـ أقدر على أن يتعارفوا ويتآخوا، األمر الذي ال يقع 
ـ إن وقع ـ إال باهتاً، ال يكاد يحّس، لو أن اإلنسان كان فردًا فى اإلنسانية كلها...
فلما جعل اهللا 4 لنا من أنفســنا أزواجاً نســكن إليهــا، وأوالدًا تقّر بهم 
أعيننا، وتصّب فيهم روافد عواطفنا؛ جعل اهللا لنا المجتمعات التي ننتمي إليها، 
واألُمم التي نرتبــط بالحياة معها... وكما أن األُســرة ال تعزلنا عن أمتنا، وال 
تقطعنــا عن مجتمعنــا؛ كذلك ينبغــي أال تعزلنا أمتنا عن األمــم، وال يقطعنا 
مجتمعنا عــن المجتمعات األخرى... فاالختالف الواقع بيــن الناس، وتمايزهم 
شعوباً وأمماً، هو في الواقع سبب تعارفهم، وداعية إلى قيام هذه الوحدات الحية 

في كيان المجتمع اإلنساني، الممثلة في الشعوب واألُمم» 1.
يستفاد من هذا النص البديع للخطيب أن االختالف بين الناس ـ الذي هو 
ُسنّة من ُسنن اهللا في المجالين الكوني واإلنساني ـ ليس اختالف تناكر وتنافر، 
بل هو اختالف تعارف وتكامل، وقد جعــل اهللا لهذا االختالف والتعدد والتنوع 

قاعدة تؤّسسه وتؤطره، هي قاعدة «التعارف».

تفسير القرآن بالقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، 452/13 - 454. 1 ـ 
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ويقول الشيخ الشنقيطي (ت 1351هـ) في تفسيره آلية التعارف: «لمـا كان 
قوله تعالى: ﴿ K J I H G ﴾ يدل على استواء الناس في األصل؛ ألن 
أباهم واحد وأمهم واحدة، وكان ذلك أكبر زاجر عن التفاخر باألنساب وتطاول 
بعض الناس على بعض؛ بيّن تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل ألجل أن يتعارفوا؛ 
أي يعرف بعضهم بعضاً، ويتميز بعضهــم على بعض ال ألجل أن يفتخر بعضهم 

على بعض ويتطاول عليه» 1.
وقال ابن عاشور (ت 1393هـ): «والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجاً 
إلى األعلى، فالعائلة الواحدة متعارفون، والعشيرة متعارفون من عائالت؛ إذ 

ال يخلون عن انتســاب ومصاهرة... وما انتشرت 
الحضارات المماثلة بين البشر إال بهذا الناموس 

الحكيم» 2
يتبيّن مما ســبق أن االختالف فــي الرؤية 
القرآنية حق من الحقوق، التي كفلها اإلســالم، 
ها من النواميس الطبيعيــة، وجعل التوحيد  وعد
والعدل، والتســامح، والعفــو، والدفع بالتي هي 
أحسن، واستباق الخيرات... مبادئ تنظم التعامل 
بين المختلفين؛ فحق االختالف ال يعني التشريع 
للفوضى أو الفردية الضيقة واألنانية، وإنما يعني 

أن يمارس اإلنســان حريته على صعيد الفكر والرأي والتعبير، ويتعامل مع 
اآلخرين وفق المبادئ التي أوضحها الوحي.

مما يدل أن االختالف الواقع بين الناس، وتمايزهم شعوباً وأمماً، واختالف 
األلسنة واأللوان، واختالف الطبائع واألخالق، واختالف المواهب واالستعدادات، 
هو في الواقع ســبب تعارفهم، وضــرورة من ضروريــات تكاملهم ضمن وحدة 

الخلق، في سبيل قيام كيان مجتمع إنساني، حي، ونابض، وصالح.

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، الشنقيطي، 421/7. 1 ـ 
التحرير والتنوير البن عاشور، 260/26. 2 ـ 

 ;� إّن االF!الف �� ا��وٴ
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كما أن االختالف والتنوع في الرؤية القرآنية إنما هو تنوع ال يقتضي النزاع 
والشقاق، بل يقتضي التعارف، المفضي للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع 
الحاجات، من هنا فإن االختالف إذا كان حقاً من الحقوق التي أمكننا اهللا 8  
منها ـ في إطار قيامنا بأمانة االســتخالف ـ فإن التعارف يعد واجباً، ال يمكن 

للعالمين أداء أمانتهم من دون القيام به.
وبناءً على هذا اإلدراك فــإن التعارف اليوم قد تجاوز كونه مجّرد اختيار، 
وصار ضرورة وإطارًا مرجعياً لبناء مجتمع التعارف، الذي نجد معالمه واضحة 
في الرؤية القرآنية، وهو مجتمع أساسه قيم العدل، والتدافع بالتي هي أحسن، 

واالحترام، والتعاون على البر والتقوى، وعلى االستباق بالخيرات...
من هنا فإن ثمة حاجة ماســة للعمل على بناء أنموذج تعارفّي، يتأسس على 
البراديغمات التي تشــجع على العبور نحو اآلخر واإلفادة منه، وفي هذا الشأن، 
يقول األستاذ الدكتور أحمد عبادي ـ حفظه اهللا ـ «وعند التأمل فإننا نجد في كل 
الديانات تدريبات على التعارف تختلف في شموليتها واستيعابيتها على التعارف. 
والنموذج التعارفــي ينطلق من حقيقة أن كل طائفة من بني آدم قد عاشــت في 
ســياقات مختلفة َحررت فيها كفاءات معينة وأطلقتهــا، بحيث إن التحديات التي 
تفرضها هذه السياقات تضغط أزراًرا في الكينونة اإلنسانية، فتنشئ أضرًبا من 
المعرفة ومن الحكمة عادة ما ال تكون عامة، وبشكٍل يجعل باقي بني آدم محتاجين 
لالســتمداد منها. إن هذا النموذج يعترف بأن كل طائفة من اآلدميين قد بلورت 
في مجاالتها حكمة خاصة واستثنائية يمكن ـ من خالل تشغيل نموذج التعارف ـ 
أن يتم تقاسمها مع اآلخرين وتعديتها إليهم، كما يمكن من خالل هذا التشغيل 

ذاته أن يؤخذ عنهم ما بلوروه هم أيًضا من الحكمة ومن المعارف» 1.
ويشــكلّ االختالف في هذا النموذج التعارفي حركية مســتمرة عبر الكدح 
والســعي، في إطار قيم القرآن الحاكمة، ورؤيته الكليــة للعالم ولألحياء، في 

تكامل متنامٍ نحو مستقبل البشرية المنشود.

الوحي واإلنسان، نحو استئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، أ.د. أحمد عبادي، ص 320. 1 ـ 
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■  أستاذ في قسم الفلسفة بعين شمس، مصر.

:�$�ـ ,� أوالً 

الجدل مصطلح من أهم المصطلحات الفلسفية وأقدمها 
وأشــّدها إثارًة للضجيج واالختالف في الرأي، ال سيما 
وأنه قد صاحب الفلســفة منذ بدايتها األولى وحتى الفلسفات 
الحديثة والمعاصرة، وقد استمد اسمه من الفعل اليوناني الذي 
يعني «يحــاور»، ومن ثَــم فقــد كان معناه فــي البداية «فن 
الحوار»، والمجادلة والحجج والمناقشة، والمناظرة، والقياس 

الكاذب... إلخ.
وهو يكتب أحياناً باســمه اليوناني «الديالكتيــك» جمعاً مرًة 
Dialectics، ومفردًا مرًة أخرى Dialectic. واهتم به كثرة كثيرة من 

الفالســفة والمفكرين كان أعظمهم أرســطو (384 - 322 ق.م) في 
العصور القديمة؛ ألنه جمع معانيه، وجعله قســماً في منطقه، كما 
ناقش جدل زينون فــي كتابه «علم الطبيعة»، ومــع ذلك فهو لم 
يعطه المكانــة الرفيعة التي كانت عند أســتاذه أفالطون. أما في 
العصور الحديثة والمعاصرة فقد كان هيغل (1770 - 1831م) أعظم 

■ إ��م   إ��م �� ا��!�ح 

ا9رسطي.. المنطق  في  الجدل 
والمتكلّمين الفالسفة  وأعمال 
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الفالسفة الذين اهتموا بالجدل وكتب عنه كثيرًا وباهتمام شديد حتى ُسّمي 
الفيلســوف الجدلي، كما أثر في الفلســفات التالية عليه ال سيما الفلسفة 
الماركســية والوجودية على اختالف لمعنــى «الجدل» في الفلســفتين مع 

اعترافها بفضل هيغل الكبير عليهما.
ومن هنا فقد تعددت أطواره أو مراحله: فكانت أولى مراحله في الفلسفة 
اليونانية مع «المعلم األول» 1 أرسطو ومدرسته المشائية 2. وسوف نتحدث عن 

مراحل الجدل على النحو التالي:

;$R�R�$ا� ;��'�ا���
'; األو�W: ا�

ليس في استطاعتنا أن نتحدث عن الجدل في المنطق األرسطي من دون أن 
نتحدث عن فالسفة اليونان الذين اهتموا قبله بالجدل وأولهم زينون األيلي 3.

أ ـ زينون األيلي 4:
كان أرسطو هو الذي ذكر لنا أن «زينون هو مؤسس الجدل»، فما الذي 

كان يعنيه بهذه العبارة؟ !
زينون األيلي هو تلميذ بارمنيــدس (ويروي ديوجنس في المجلد الثالث 
من كتابه أنه ابن بارمنيدس بالتبني) ـ وهو المدافع األول عن مذهب أستاذه 
الذي أحدث ضجة كبرى في بــالد اليونان، تصدى لها زينون بعبقرية ناقد 
مســتخدماً الجدل في هذا الدفاع، فمن المســلّم به أنه استخدم الطريقة 

لُقب أرسطو بهذا اللقب لشدة ثقافته الموسوعية، فقد كتب في جميع العلوم الطبيعية (علم  1 ـ 
الطبيعة ـ علم الفلــك ـ علم الحياة ـ علم النفس ـ السياســة ـ علم الفلســفة ـ المنطق ـ 

الخطابة... إلخ.
جاءت التســمية من أن أرسطو اعتاد أن يمشــي في حديقة مدرســته (اللوقيون) ويتبعه تالميذه  2 ـ 

فسميت مدرسته بالمشائية، ولقب أتباعه بالمشائين.
نسبة إلى مدينة إليا.. Elea في غرب إيطاليا التى نشأت فيها مدرسة أستاذه عام 540 ق.م. 3 ـ 

الحظ أنه غير زينــون الرواقي. راجع بالنســبة لزينون األيلي كتاب ديوجنــس الالئرتي «حياة  4 ـ 
مشاهير الفالســفة» المجلد الثالث، ص 125؛ وعن زينون الرواقي، الكتاب نفسه المجلد الثاني 

ص 115، من ترجمتنا العربية. وقد نشره المركز القومي للترجمة بالقاهرة عام 2006.
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الجدلية في نقد اعتراضــات الخصوم، وإن كنا ال نســتطيع أن نقطع بأنه 
استخدم كلمة «الجدل» فعًال، لعل ذلك يرجع إلى أن األثينيين لم يعتادوا 
تأليف الكتب في منتصف القرن الخامس قبل الميالد. ومن هنا فقد يجوز 
القول بأن أفالطون هو أول َمْن ذكر هذه الكلمة صراحة في محاوراته. وأياً 
كان األمر فإن علينــا أن نعود إلى الطريقة التي اســتخدمها زينون وجعلت 

أرسطو يقول: إنه مؤسس الجدل؟ !
س  لم يكن لزينون اإليلي فلسفة خاصة لكنه ـ كما سبق أن ذكرنا ـ كر

جهده للدفاع عن فلسفة أستاذه التي تتلّخص في قضيتين مهمتين:
الوجود واحد. ـ 1
الوجــود ســاكن، ومعنــى ذلــك أن الكثرة  ـ 2

والحركة ليستا إال مظهرين خداعين، ونهض 
زينــون للدفاع عــن هاتيــن القضيتين ضد 
الخصوم مبتكرًا منهجاً خاصاً هو الذي سماه 
أرســطو الجدل، ويعتمد هــذا المنهج على 
التسليم بقضايا الخصوم، ثم يرى ما ينتج 
عن هذا التســليم؛ فــإذا لم يكــن الوجود 
واحدًا فإنه يترتب على ذلك أنه كثير، وأن 

الكثرة إما أن تكون نهائيــة في العدد؛ أو ال تكــون (يعني ال متناهية) 
والنتيجتان متناقضتان:

إذا كانت األشــياء كثيرة فال بد أن يكون عددها هو هو ال أكثر وال أ ـ  
أقل، وإذا كان عددها هو هو فهي نهائية.

إذا كانت األشياء كثيرة فهي ال نهائية العدد إذ بين كل شيئين شيء ب ـ  
آخر، وهكذا إلى ما ال نهاية (وهذه الحجة يسميها أرسطو القسمة 

الثنائية).
وهناك حجة أخرى في إبطال الكثرة تقوم على أساس أن األشياء إما أن 
تكون ال متناهية الصغر أو ال متناهية الكبر، ونتيجة الفرضين خلف محال !

�$b �� ا"!��J!�7 أن 
N!R�ث �� ا���ل �� 
ا��J7# األر"�J �� دون 
 ;�أن N!R�ث �� �ال"
 6ا�$��Rن ا���a ا_!��ا -
 ��أر"�J %����ل وأو�
ز��7ن األ�'�.
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ولقد أورد أرسطو في كتاب «الطبيعة» أربع حجج في إبطال الحركة هي: 
الملعب ـ أخيل والسلحفاة ـ السهم ـ األجسام الثالثة.

الحجة األولى: تســير على النحو التالي: ال يمكــن اجتياز الملعب أو 
حلبة الســباق؛ ألنه ال يمكن اجتياز عدد من النقــاط الالمتناهية في زمن 
متناٍه، فال بد أن تجتاز نصف المســافة قبل اجتياز المسافة كلها، وكذلك 
ال بد من اجتياز نصف نصف المســافة أوالً، وهكذا إلــى ما ال نهاية؛ ألن 

المسافة تنقسم إلى ما ال نهاية له.
الحجة الثانية: أخيل والسلحفاة، ال يمكن أن يسبق أخيل العداء الشهير 
السلحفاة بطيئة الحركة؛ إذ إنه ال بد أن يصل إلى المكان الذي بدأت منه 
الســلحفاة تســير، لكن الســلحفاة تكون قد تحركت ويجب علــى أخيل أن 

يلحقها، وهكذا كلما اقترب منها سبقته.
ونكتفي بهذه النبذة الموجزة لكي ننتقل إلى:

ب ـ سقراط:
أما ســقراط فقد اســتخدم مصطلح الجدل أو الديالكتيك بأول معانيه 
«الحوار» أو النقاش في محاولته لتعريف المفاهيم األخالقية بصفة خاصة، 
فما إن يخرج من باب المنزل ويلتقي بأحد األصدقاء على عتبة الدار، ويلقي 
عليه تحية الصباح: «صباح الخير يا سقراط» ! حتى يسأله األستاذ المتعطش 
للحوار: «وهــل تعرف معنــى الخير»؟ ! فيجيــب الصديق: «بغير شــك يا 
سقراط؟»، فيعود إلى ســؤال: وما هو؟ !.. ويظل الحوار سجاالً بينهما حتى 
تصرخ الزوجة من النافذة: ماذا يا سقراط ألم تذهب إلى السوق بعد؟ ! ألم 
تحضر حاجيات المنزل؟ ! لكن ســقراط ال يلتفت إليهــا، ويواصل الحوار، 
وال ســيما عندما ينضم صديــق أو أكثر إلى حلقة النقــاش المنعقدة أمام 
المنزل، فيتسع نطاق الحوار وتشتد حدته. لكن الزوجة تزداد حنقاً وغضباً، 
فتذهب إلى داخل الدار لتأتي بدلو مملوء بالماء وتقذف بالماء على رؤوس 
هؤالء األصدقاء المصّرين على مواصلة الحوار أمام دارها وتعطيل الزوج عن 
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اإلتيان بحاجيات المنزل من السوق ! لكن سقراط ال يتحرك وال يبالي، وال 
يكف عن الحديث، وكل ما يقوله بهدوء تام وهو ينفض قطرات الماء التي 
سقطت على عباءته: ال تكترثوا أيها األصدقاء، فهكذا زوجتي كالسماء ترعد 

أوالً ثم تمطر بعد ذلك !
٭ ٭ ٭

كان ســقراط يقف ساعات طويلة شــاخصاً ببصره إلى الســماء متأمًال 
يحادث نفســه مدعيــاً أن هناك َمْن يحادثــه، ومن ثم فقد ظهــر في تاريخ 
الفلسفة اليونانية ما سّمي شيطان سقراط.. Socrates Daemon مما شجع بعض 

خصومــة ال ســيما المــردة الثالثــة «ميليتس.. 
 ،«Lykon ..و«ليكون «Anytus ..و«أنيتس «Meletus

على اتهامه باإللحاد وإنكار آلهة أثينا، وإفســاد 
الشباب، ومن هنا فقد كان يذهب إلى المحكمة 
في الصباح الباكر حيــث التقى ذات يوم بتلميذه 
«أوطيفــرون.. Euthyphro» فيســأله متعجباً: ما 
الذي أتــى بك إلــى المحكمة في هذه الســاعة 
المبكرة مــن النهار؟ أنــا أحضر بســبب هؤالء 
المردة الذين اتهموني باإللحاد، وال أظن أن أحدًا 

قد اتهمك بشيء؟
كال يا سقراط لكني أنا الذي جئت ألشكو والدي ! ـ
وِلَم؟ ـ
ألنه ارتكب جريمة قتل؟ ـ
أحسب أن الرجل الذي قتله أبوك كان أحد أقربائك؟ ـ
كال يا ســقراط. بل هو فالح يعمل في حقلنا، وذات يوم اعترته نشــوة  ـ

الخمر فقتل خادماً يعمل في منزلنا، فكبله والدي وســجنه في المنزل، 
ثم أرسل رسوالً إلى أثينا ليســأل عما يجب عمله في هذه الحالة [أي 
يستفســر من أحد الكهنة] ـ وقبل أن يعود الرسول كان الرجل قد مات 

أ�� "��اط ��� ا"!I�م 
�JA'� ا���ل أو 
 +$R�1� ول@% p$!2����ا�
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من البرد والجوع واألغالل أال يكون أبي قاتًال؟ أال يكون قد ارتكب عمًال 
من أعمال الفجور ال التقوى التي تحض عليها اآللهة؟ !

وهنا يجد ســقراط ضالته، أعني موضوعاً للحوار عندما يســأل تلميذه 
«أوطيفرون»:

وهل أنت تعرف ما التقوى وما الفجور يا أوطيفرون؟ ـ
إن أفضل ما عنــدي وما يميزني يا ســقراط هو دقة علمــي بمثل هذه  ـ

المسائل !
فيقول سقراط متهكماً: أحسب أن خير ما أصنعه أن أكون تلميذًا لك ! ـ
ويكون أول تعريف له: التقوى: أن تفعل ما أنا فاعل، والفجور أن تفعل  ـ

ما فعله أبي !
فيعترض ســقراط قائًال إن تعريف الفضائل يجب أن يكون عاماً ينطبق  ـ

على جميع الحاالت وليس على حالة بعينها !
فيعود أوطيفــرون إلى تعريف آخر: التقــوى أن تفعل ما يرضي اآللهة،  ـ

والفجور أن تفعل ما تكرهه !
ويعود ســقراط إلى االعتراض بأن اآللهة مختلفون فيما بينهم حول ما  ـ

يرضيهم: فما ترضى به إلهة الجنس قد ال تقبله إلهة العدل وهكذا..
ويظل الحوار سجاالً بينهما حتى يعلن أوطيفرون أنه ال يعرف شيئاً عن 

التقوى والفجور وأنه يجهلهما تماماً !
٭ ٭ ٭

وُيحكم على سقراط باإلعدام (بأن يتجرع السم) ويبقى في السجن حتى 
ينفذ الحكم ـ ويأتيه تلميذه «أقريطون.. Crito» ذات صباح ليخبره أنه رشا 
الســّجان، واتفق معه أن يتركك تهرب إلى مدينة أخرى.. فيرفض سقراط 
فكرة الهرب من السجن، ويسأل تلميذه: هْب أن قوانين أثينا جاءت تسألني: 
لماذا تحاول الهرب اآلن وقد نشــأت وترعرعت في كنفهــا قائلًة لي: لقد 
عشت في أثينا ســبعين عاماً متصلة ـ وهو أمد طويل ـ فلماذا نكثت بالعهد 
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اآلن؟ ويظــل الحوار بينهما موصوالً إلى أن يعتــرف أقريطون أن من واجب 
المواطن أن يبقى في مدينته، وأن يحاول تغيير القوانين الجارية ال أن يهرب 

منها !
ويقول أســتاذنا الدكتور زكي نجيــب محمود الذي ترجــم «محاورات 

أفالطون» في ستينات القرن الماضي:
«إن هذا الحوار الصغير مثل رائع للجدل الصحيح؛ إذ ترى فيه كيف إذا 

سلمت بالمقّدمة فال مهرب لك من نتائجها ! » 1.
لن نتحدث عن «صغار الســقارطة» الذين 
ظهــروا بعد إعــدام أســتاذهم، وإنما ســنذهب 
مباشرة إلى تلميذ فذ من تالمذته هو أفالطون؛ 

فهو كبير وهم صغار !

ج ـ أفالطون
اتخذ أفالطــون ـ أعظم تالمذة ســقراط ـ 
للجدل منًحى آخر؛ فإذا كان أستاذه قد عبر عن 
الجدل فــي صورته الذاتية، وهــي الصورة التي 

تبدو في التهكم وطرح األســئلة؛ فقد اســتخدم أفالطون الجدل في صورته 
الموضوعية عندما جعل منه طريقاً إلى المعرفة بالصعود إلى عالم «المثل» 
الذي يعبّر عن حقيقة األشياء، ونحن نجد أفالطون هنا يميّز بين عالم العقل 
(عالم المثل) وعالم الحس (عالم األشــياء الحســية). ثم يعود فيقسم كل 
عالم منهما إلى: نوعين: األول: «العقل الخالص» و«قوة الفهم»، والثاني: 
اإلحساس، والظالل وما انعكس على ســطح الماء والمواد الثقيلة الملساء» 
على حد تعبيره. والعقل الخالص هو أعلــى هذه الدرجات من المعرفة، أما 
قوة الفهم فهو النوع من العقل الذي تستخدمه الرياضيات. والعقل الخالص 

هو أعلى النوعين، وما يعنيه هو األفكار الخالصة وطريقه هو الجدل.

محاورات أفالطون، ترجمة زكي نجيب محمود، ص 82 (لجنة التأليف). 1 ـ 
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ويرى أفالطون أن للجدل طريقيــن: الجدل الصاعد، والجدل الهابط. 
فاإلنســان يالحظ الجزئيات ثم يرتفع منها إلى الطبيعة العقلية العامة التي 
تربط بينها: هذه الشجرة الجزئية وتلك شــجرة األمس، وما قبله وما بعده، 
إلى أن نصل إلى الشــجرة األصلية؛ أي مثال الشــجرة، وهكذا في الحصان 
والحمار والجمل والقط، وغيرها من األشياء الحسية، وكل ما يلحظه اإلنسان 
من أشــياء في عالم الحّس، ثم يرتفع من هذه الكثرة الحســية إلى الوحدة 
العقلية التي تشملها وتفســرها، ومن هذه الوحدة العقلية إلى معقوالت أعلى 
منها مرتبة. وهكذا يســتمر العقل في االرتفاع من األفــراد إلى األنواع إلى 
األجناس حتى يصل في النهاية إلى جنس األجناس، إلى فكرة هي أعم األفكار 
جميعاً وأكثرها حقيقة وأعالها مقاماً، وهذه الفكرة ليست إال «مثال الخير» 
الذي يقوم في العالم المعقول مقام الشمس في العالم المحسوس، ويضفي 
على المعقوالت هذا الضــوء الذي تكون به مرئية، والحرارة التي «تكســبها 
الحياة» 1. ورؤية الخير هي رؤية مباشــرة وحدس عقلــي، وبغير حدوث هذه 

الرؤية والوصول إلى المبدأ األعلى لكل الموجودات يظل العقل في تشتت.
لكن هذه العملية ال بد أن تكتمل بعملية أخرى يهبط فيها اإلنســان من 
األجناس العالية إلى األنواع التي تندرج تحتها، ثم األفراد التي يشملها كل 
نوع، وله أن يسير في هذا الهبوط على منهج التحليل أو باستخدام القسمة 

الثنائية المستنيرة بحدس المثل 2.
وهكذا يصل بنا أفالطــون إلى القول بأن «الجدل» هو المنهج الفلســفي 
األعلى، وهو حجر الزاوية الذي تقــوم عليه العلوم، وكان من المقرر أن يكون 
«الجدل» هو المرحلــة األخيرة في التربيــة النظامية التــي وضعها أفالطون 
لفالسفته الملوك في دولته المثالية 3. وعلينا أن نالحظ أن الجدل عند أفالطون 

A. E. Taylor: Plato the Man and His Work. Methuen. London, 1926, P. 291. 1 ـ 
وانظر أيضاً محاورة الجمهورية 511 ـ ب ص 416 (من ترجمة د. فؤاد زكريا) وكذلك 533 ص 445.

أفالطون: «محاورة الجمهورية» الكتاب السادس 537 ب. 2 ـ 
الموسوعة الفلســفية المختصرة. الترجمة العربية بإشــراف د. زكي نجيب محفوظ، دار القلم،  3 ـ 

بيروت، ص 162.
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منهج عقلي يسير به العقل من المحســوس إلى المعقول من دون أن يستخدم 
شيئاً حسياً، وإنما يسير من فكرة إلى فكرة بواسطة فكرة «بحيث يجتاز جميع 

مراتب الوجود من أسفل إلى أعلى والعكس ـ أي صاعدًا وهابطاً» 1.

د ـ أرسطو
إذا كان «الجــدل» قد ارتفــع على يد أفالطون إلى مرتبة ســامية كعلم 
ومنهج، فقد هبط عند تلميذه أرسطو إلى معناه الشائع في ذلك الوقت، ولعل 
هذا هو السبب الذي جعل ميور.. Mure يذهب إلى أن هيغل مدين ألفالطون 

بأكثر مما هو مدين به ألرسطو 2؛ فقد جعله أرسطو 
باباً مــن أبواب المنطــق في كتــاب «الطوبيقا.. 
Topics» أو الموضع والــذي نقله إلى العربية أبو 

عثمان الدمشــقي، ونشــره الدكتور عبد الرحٰمن 
بدوي مع بقية أجزاء المنطق األرسطي في ثالثة 
مجلدات (وجاء الجدل في الجزء الثاني من هذه 
األجزاء ابتداءً من ص 489 تحت عنوان: المقالة 
األولى من كتاب طوبيقا نقل أبي عثمان الدمشقي 

ـ الجدل وموضوعه ـ الحجج) 3.
والجدل عند أرســطو ضرب من القيــاس أو االســتقراء، والقياس هو 
م له بمقدمات فلزمت عنها نتيجة بالضرورة، وإذا  االســتدالل أو هو قول ُقد
كانت المقدمات صادقة كانت النتيجة صادقة أيضاً، ويشترط فيه أن يتألف 
من ثالثة حدود: حد أصغر ويرمز له بالحرف (ص)، وحد أكبر ويرمز له 

بالحرف (ك)، وحد أوسط ويرمز له بالحرف (و)؛ مثل:

يوســف كرم «تاريخ الفلســفة اليونانية»، لجنة التأليف والترجمة والنشــر عام 1953، ص 69  1 ـ 
وأيضاً ص 71.

Mure (G.R.G): «Introduction to Hegel» Oxford Press, London 1950. 2 ـ 
نشــره الدكتور بدوي عام 1980 في طبعتين، األولى في وكالة المطبوعات بالكويت، والثانية في  3 ـ 

دار القلم، بيروت.
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كل إنسان فان مقدمة كبرى (حيث تتضمن الحد األكبر)
وسقراط إنسان مقدمة صغرى (حيث تتضمن الحد األصغر)

□ سقراط فان نتيجة ص ـ ك

ويمكن عرض البرهان ذاته على هذا النحو البياني فيما يرى جون ديوي 1:

وعلينا أن نلحظ ما يلي:
الحد األوسط يظهر في المقدمتين ويختفي في النتيجة. ـ 1
الحد األوسط هو أداة الربط بين الحدين األصغر واألكبر. ـ 2
تتألف النتيجة باستمرار من الحدين األصغر واألكبر. ـ 3
للقياس أربعة أشكال حسب وضع الحد األوسط. ـ 4
ما أوردناه في القياس السابق هو الشكل األول. ـ 5

راجع جون ديوي في كتابه «أنواع من التفكير» ترجمة فاطمة الشابحي، مراجعة إمام عبد الفتاح  1 ـ 
إمام، ص 95

�ــ�ن
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فأين الجــدل هنا؟ الواقع أن الجــدل ضرب من القياس يعّرفه أرســطو 
بقوله: «القيــاس الجدلي هو الذي ينتج من مقدمات ذائعة» 1 أو مشــهورة أو 
ترددها العامة. وهذه الصورة من «الجدل» تنطبــق تماماً على ما كان يفعله 
ســقراط عندما يتناول تعريفات الفضيلة كالتقوى والفجور، والخير والشــر، 
والعــدل والظلم.. إلخ. وقد ســبق أن عرضنا لها وقّدمنــا الكثير من األمثلة 
للحوار السقراطي مع التالميذ. وهكذا كان الجدل أيضاً عند زينون األيلي في 
مناقشته لخصوم أستاذه بارمنيدس، ويضيف أرسطو إلى هذه األنواع من الجدل 
«القياس الذي تكون مقدماته ذائعة في الظاهر وليست ذائعة على الحقيقة» 2، 

وهو يســميه «المراء» أو التمويه، ومع ذلك فإن 
أرسطو يرى في الجدل ثالث فوائد: «فنقول: إنه 
ينتفع بــه في ثالثة أشــياء: فــي الرياضة، وفي 
المناظرة، وفي علوم الفلســفة» 3. أمــا الرياضة 
فالمقصود بها الرياضة العقلية أو ممارسة الذهن 
لبعض العمليات العقلية التي تعمل على تنشيطه. 
وفضًال عــن ذلك فهــو منهــج يســتطيع العالم 
عي العلم. بل إن له  والجاهل أن يمتحن بموجبه مد
فائدة علمية هي أنه يســاعد على كشف المبادئ 

األولية في علم من العلوم. ويبحث اآلراء العامة وآراء العلماء في موضوع ذلك 
العلم، فإن العلوم الجزئية ال تبرهن بنفســها على مبادئها الخاصة، فامتحان 

اآلراء يعين العقل على االقتراب من المبادئ ووضع المسائل.
ولم يخرج الجدل عن معناه عند أرســطو ســوى أن الرواقية والعصور 
الوسطى كانوا يطلقون على الجدل اسم المنطق.. Logic ثم ظهر الجدل من 
جديد بمعناه األرســطي (المقدمات الظنية غير الكافيــة أو المحتملة) عند 

كانط.. Kant في العصر الحديث !

م له الدكتور عبد الرحٰمن بدوي، ص 48. منطق أرسطو، الجزء الثاني حققه وقد 1 ـ 
المرجع السابق، ص 49. 2 ـ 

A.R. Lacy: «A Dictionary of Philosophy» Routledge, Kegan Paul London. 1976. 3 ـ 
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لن نقف طويًال عنــد الجدل في الفكر اإلســالمي؛ ألنه لم يخرج عن 
الحدود التي رسمها المعلم األول (أرسطو)، فقد جاء في معجم المصطلحات 
اإلســالمية 1 مادة الجدل Aljadal ما نّصه مترجماً: «عنوان عربي أطلق على 
الكتاب الخامس في منطق أرســطو، انظر الطوبيقا.. Topica»( !). وعندما 
يصنف ابن خلدون العلوم وأصنافها في الباب الســادس من مقدمته يضعه 
باباً من أبواب المنطق في القســم رقم 24 ـ إذ يقــول: «وكتاب الجدل هو 
القياس المفيد في قطع المشاغب وإفحام الخصم، وما يجب أن يستعمل فيه 
من المشهورات، ويختص أيضاً من جهة إفادته لهذا الغرض بشروط أخرى 
وهي مذكورة هناك. وفي هــذا الكتاب يذكر المواضع التي يســتنبط منها 

صاحب القياس قياسه وفيه عكوس القضايا» 2.
ويقــول الجرجاني فــي تعريفاته (بــاب الجيم): «الجــدل هو القياس 
المؤلف من المشهورات والمســلمات، والغرض منه إلزام الخصم، واقحام 
َمْن هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان 3. ويقول عن «الجدل»: عبارة عن 

مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها 4.
أما علــم الكالم الذي ُيســمى علم أصــول الدين أو علــم التوحيد أو 
الالهوت... Theology في الغرب فقد سمي بهذا االسم في الفكر اإلسالمي؛ 
ألنه بمثابة المنطق للفالسفة، أو ألنه يعنون أحياناً بالكالم في كذا.. أو ألن 

مسألة الكالم كانت أشهر أجزائه 5.
ولقد بدأت الفرق اإلسالمية من ميدان القتال: المسلمون يقتل بعضهم 
بعضاً، فما الحكم على ُمسلم يقتل مسلماً؟ أيكون كافرًا أو يظل مؤمناً؟ أم 

Dictionary of Islamic Philosophical Terms. 1 ـ 
ابن خلدون المقدمة: الباب السادس، فقرة 24. 2 ـ 

كتاب التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت عام 1969، ص 79. 3 ـ 
المرجع السابق نفسه. 4 ـ 

د. مصطفى عبد الرازق «تمهيد لتاريخ الفلســفة اإلسالمية» سلســلة العلوم االجتماعية ـ الهيئة  5 ـ 
المصرية العامة للكتاب عام 2007، ص 271.
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هو في منزلة بين اإليمان والكفــر؟ أو أن األدنى إلى الصواب أن نرجئ 
الحكم هللا يوم القيامة؟ ! وهكذا نجد أن نشــأة الفكر اإلسالمي لم تكن 
آتية من الخارج بل من دماء المســلمين على أرض القتال فظهرت الفرق 
اإلســالمية: الشــيعة واألشــاعرة، والمعتزلة، والمرجئة... إلخ كل يدلو 

بدلوه ! 1
ولم يكن الجدل عندهــم على خالف الجدل عند األقدمين، ال ســيما 
أرسطو. اســتخدام العقل في نقد األقوال الشــائعة التي تدور حول قضايا 

العقيــدة وهــو خــالف الجــدال أو المــراء أو 
المغالطــة أو التمويه... إلــخ، إذ يعتمد الجدل 
على البراهيـــن العقلية فيمــا يتعلــق بالعقائد 
اإليمانية وهي من أجمل األدلــة على وجود اهللا 
اعتمــادًا علــى األقوال الشــائعة (ممــا يذكرك 
بحوارات سقراط مع تالميذه). وما ذكره الزميل 
الفاضل الدكتــور فيصل بدير فــي كتابه «علم 
الكالم ومدارســة» في الملحق رقم 3 في نهاية 

الكتاب حيث يقول ابن سهيل البلخي 2:
من الدليل على إثبات الباري ســبحانه: َولَهُ النفوِس ـ أي جزعها ـ  ـ 1

وفزع القلوب إذا حزنت الحوادث إليه اضطراراً 3؛ إذ ال يوجد مضطر 
ـ وقد عضته تائبة، أو لدغته ناكبة ـ يفزع إلى حجر أو شجرة أو مدد 
أو شيء من الخالئق إال إليه، ويدعوه على هو معروف عنده من اسم 
أو صفة، هذا مشــاهد عياناً كما تفزع النفس عند المكاره المخيفة 
إلى طلب المهــرب والنجاة، وكما يفزع الطفل إلى ثدي أمه ضرورة 

وخلقة».

ولهذا قيل إن المسلمين بعد أن اقتتلوا بالسيوف، اقتتلوا باألفكار. 1 ـ 
راجع فيصل بدير «علم الكالم ومدارسه» مكتبة األنجلو المصرية، الملحق رقم 3. 2 ـ 

كقولنا مثًال: يا رب أو يا ساتر أو يا معين أو يا منٍج.. إلخ، نقًال عن كتاب فيصل السابق. 3 ـ 
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ومن األدلة على إثبات البارئ تعالى أنه ال يخلو لسان أمة من األمم في  ـ 2
أقطار األرض وآفاقها إال وهم يسمونه بخواص من أسمائه عندهم، ومن 
ذلك قول العرب لــه: اهللا، وقول فارس: هرمز، وقــول األعاجم: خذاي 
فخذي وند، وقول السند والهند: شــيتابت مهادير، وقول الزنوج: ملكوي 
وجلدي، وقول الترك: بيرتنكري، وقول الروم والقبط والحبشة: الهاريا 

قدوساً، وقول اليهود بالعبرية: إيلوهيم..
ومن األدلة على إثبات البــارئ تعالى: هذا العالم بمــا فيه من عجيب  ـ 3

النظم وبديع الترتيب، وُمْحكَم الصنعة، ولطيف التدبير واإلتقان.
ومن الدليل علــى إثبات البارئ تعالى: تفاضل الخلــق والطباع والهمم  ـ 4

واإلرادات والصــور باألخــالق، وتمايز األشــخاص واألنــواع من أجناس 
الحيــوان والنبات، فلو أنهــا مكونة بالطبع الســتوت أحوالهــا وتكافأت 
أســبابها، وكانت تكون في أنفسها مختارة، ولما يوجد في أنفسها ناقص 

وال عاجز، وال مذموم وال متأخر...
ويستمر ابن سهيل البلخي فيقول:

لقد قرأُت في بعض كتب القدماء: أن ملكاً من الملوك سأل حكيماً: ما 
الدليل على وجود اهللا؟ ! فأجاب سؤالك نفسه عنه؛ ألن السؤال ال يقع على 

العدم (أو ال شيء) !
قال الملك: ثم ماذا؟ ! ـ
قال: شّك الشــاكين فيه، فإنما ُيشــّك فيما هو موجود ال فيما هو غير  ـ

موجود.
قال الملك: ثم ماذا؟ ! ـ
فقال الحكيم: حدوث األشياء، وتنقلها على غير مشيئتها. ـ
فقال الملك: زدني. ـ
فقال الحكيم: الحياة والموت اللذان يسميهما الفالسفة النشوء والبلي،  ـ

فلسُت واجدًا أحدًا أحيا نفسه، وال حيا إال كارهاً الموت !
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قال الملك: زدني ! ـ
قال الحكيم: الثواب والعقاب على الحسنة والسيئة الجاريان على ألسنة  ـ

الناس !  1
ولو كان ســقراط هو الذي يحاور هذا الحكيم مســتخدماً طريقته في 

الجدل العترض اعتراضات كثيرة على هذه األدلة.
فهو يعتمد في أحياٍن كثيرٍة على أن االسم يدلّ على وجود مسمى وهذا 
خطأ واضح؛ فنحن كثيرًا ما نطلق مسميات على كائنات ال وجود لها، فقد 

كان العــرب على ســبيل المثال يقولــون: «إن 
المســتحيالت ثالثة: الغول، والعنقــاء، والخل 
الوفي ! ». كما يطلق الغربيون اســم «بابا نويل» 
واألمريكيون عليه اسم «سانتا كلوز» على كائنات 
خرافية تجلب الســعادة والهدايــا لألطفال في 
أعياد الميــالد ! وأمــا الدليل علــى وجود اهللا 
اعتمادًا على ما ُيســّمى بالقبــول العام للجنس 
البشــري أو إجماع األُمم قوشٌح؛ وإال فهل يكون 
تاريخ اإلنســان لغوًا، وإجماع الناس على وجود 
اهللا باطًال؟ وكيف يمكن إلنســان أن يقاوم هذه 
الفكرة فيقول: إنني أنا وحدي سوف أعارض كل 

ما تصوره الناس على أنه حق وما شــعروا وآمنوا بــه؟ ولهذا الدليل صور 
كثيرة، منها أنه تحول إلى وجود غريزة دينية عند اإلنسان، وشعور فطري 
بذلك.. إلخ. غير أن «جون لوك» J.Locke ..(1704 - 1632) ـ قبل هيغل بما 
يقرب من قرن ونصف من الزمان ـ ناقش هذا الدليل في معرض مناقشاته 

لألفكار الفطرية، وعّده ظاهر البطالن؛ لسببين:
األول: ـ أن هنــاك مجموعة من المالحدة القدمــاء والمحدثين على 
السواء، صحيح أنهم قلّة؛ لكنهم قلّة كافية، لتكذيب هذا اإلجماع المزعوم.

ابن سهل البلخي، ص 51. 1 ـ 
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الثاني: إن الرحالت التي قام بها البحارة إبان المكتشــفات الجغرافية 
كشفت عن وجود أمم بأكملها ليس لديها أدنى فكرة عن وجود اهللا. ويمكن 
إضافة أن االعتماد أحيانــاً على العادات والتقاليد ســيُبعد هذه األدلة عن 

السياق العقلي 1.

�; ا�N��<; وا��X�1�ة�'�ا���
'; ا�<��<;: ا�

أ ـ هيغل (1770 - 1831)
كانــت الحياة في عصر هيغــل تموج بتيارات متضاربــة ومتالحمة حتى 
انصهر الفيلســوف الشــاب في دوامتها منذ طفولته المبكرة، وكأن الدهاء 
التاريخي الذي تحّدث عنه فيلسوفنا قد أبى إال أن يصنع هذا العقل العظيم 
في فترٍة من أشــّد فترات التاريخ الحديث حرجاً وعنفاً وخصوبة، فيتقاسم 
القرنان الثامن عشــر والتاســع عشــر حياته مناصفة (1770 - 1831) بحيث 
يعيش في مرحلة انتقال بين هذين القرنين بكل ما يحمله االنتقال من هدم 
وبناء، وتضارب وتضاد، فهو يشــهد اندالع الثورة في فرنسا، ويرقب بحذر 
تطاحن النظم االجتماعية: النظام اإلقطاعي من جهة، والنظام البرجوازي 
من جهة أخــرى. غير أن الثورة الفرنســية لم تكن ســوى ظاهرة تاريخية 
كغيرهــا من الظواهر، فمع مــا خلفته من حطام وأنقاض ـ وربما بســببه ـ 
تســتمر الحركة العامة ويواصل التاريخ ســيره، فهي ليســت إذًا سوى مثل 

يعكس تناقضاً أصيًال وتمزقاً جذرياً هو لُحمة هذا الوجود وَسَداه !
وإذا كان التناقض بارزًا في ميدان النظم االجتماعية؛ فهو ظاهر كذلك 
في سير الحياة الثقافية بصفة عامة، فها هي ذي شمس الكالسيكية بقواعدها 
الجامدة توشــك على الغيب، بينما خيوط الرومانســية بعاطفتها المشتعلة 

تتجمع في األفق !
أيكون عبثاً هــذا الذي تراه في العالم من متناقضات؟ ! هب أننا ســلمنا 
بذلك فهل تستطيع إنكار هذه الظواهر المتناقضة؟ كال ! وطالما أنها موجودة 

قارن كتابنا: مدخل إلى الميتافيزيقا، دار نهضة مصر، ص 217. 1 ـ 
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فهي في حاجة إلى تفســير؛ إذ ال يكفي أن تقول عن الســراب: إنه وهم، بل 
يتحتم عليك أن تقّدم لهذا الوهم تفسيرًا مقبوالً، والتفسير المقبول هذا الذي 
يقبله العقل ويرضاه، وليس في استطاعتنا أن نستخدم منهج الحسي المشترك؛ 
ألنــه ليس طريقاً منهجياً بمعنى الكلمة؛ فقد ســبق أن قلنــا إن ما نريده في 
تفسير هذه الظواهر هو المنهج الذي يقبله العقل ال الحسي. وال يصلح كذلك 
منهج الحــدس الصوفي الذي يأخذ بــه الصوفيون وأشــباه المثاليين فهو ال 
يســتطيع َفْهَم حقيقة التناقض الذي يســري في العالم، فها هو ذا «ياكوبي» 

الصوفي العظيم يجأر بالشكوى: «النور في قلبي، 
لكني كلمــا حاولت إبــرازه للفهم خبأ الســراج 
وانطفــأ !». وال يصلــح كذلــك في تفســير هذه 
الظواهر المتناقضــة منهجا «العلــوم الطبيعية» 
و«العلوم الرياضية»؛ فالمنهج الفلسفي الصحيح 
هو المنهج العقلي أو هو المنهــج الذي يعبّر عن 
نسيج العقل نفسه، ونســيج العقل مجموعة هائلة 
من المقــوالت التي ترتبــط فيما بينهــا ارتباطاً 
ضروريــاً، وتتوالــد توالــدًا ذاتياً، وهــو المنهج 

الجدلي الذي يدرسه المنطق بمعناه عند هيغل!  1
المنهج الجدلي: وهو منهج يسير من فكرة إلى فكرة إلى ثالثة... إلخ، 
الفكرة األولى تمثــل القضية التي ُتظهــر نقيضها، ويســير النقيض إلى 
المركب الذي يجمع بينهمــا. فالمثلث األول في المنطــق الهيغلي يبدأ من 
الوجود الخالص الذي ال سمة له وال تعين وال تحديد وال صفة؛ ألنه «وجود 
خالص»، ومن هنا فهو يتنقل في الحال إلى العدم الخالص، الذي ال سمة 
له وال تعيّن، وما هو؟ ال نعرف سوى أنه شيء موجود، فحسب، وهكذا يسير 
العقل ســيرًا جدلياً من الوجود إلــى العدم، لكن العدم يعــود فينتقل إلى 

الوجود وهذا االستمرار هو مركب الوجود والعدم وهو الصيرورة.

راجع كتابنا: المنهج الجدلي عند هيغل. 1 ـ 

إذا �Yن ا�!q-�7 %�رزاً �� 
�$�ان ا��s7 اال4!���$;؛ 
 �$" �� p�aY �_�` ���
 ،;��� ;�A% ;$���>ة ا��$Nا�
�� _� ذي .�b ا�2ال"$2$; �
 p.�, ا��_� ا�����ة��%
�'W ا�F ��7$% ،r$i$�ط 
 ��!�Q�1% ;$�Rو���ا�
ا��/!S��!, ;'1 �� األ�# !



132

المحور

الصيرورة إذًا هي وجود َدَخلَهُ السلب (أو العدم)، فقطعه إلى شرائح هي 
الوجود المتعين، وهذا الوجود المتعين هو «شيء ما» والشيء المحدد هو ما 
له حد، وهذا هو المثلــث الثاني في الجدل الهيغلي، أمــا الحد فهو يعني 
التناهي؛ ألن الحد هو كذلك بين شــيئين فســور حديقتي حد بين حديقتي 
والشارع العام، ومعنى ذلك أن الحد هو التناهي؛ ألن سور حديقتي ينتهي 
عندما يبدأ الشارع، والتناهي يعني اآلخرية، فهذا الحد ينتهي بشيء آخر، 
وهذا الشيء اآلخر يؤدي إلى شيء ثالث.. وهكذا إلى ما ال نهاية. غير أن 
ذلك هــو الالمتناهي الزائف؛ ألنه ال يتوقف أبدًا؛ وإنما ينتقل من حد إلى 
حد آخر إلى ثالث فرابع فخامس من دون توقف على اإلطالق؛ في حين أن 
الالمتناهي الحقيقي ينتهي عندما يعود إلى نفسه، وهذا هو الوجود للذات 

أو «األنا» الذي يعود إلى نفسه باستمرار !  1.

ب ـ الوجودية
وهي الفكرة التي نجدها عند جان پول ســارتر (1905 - 1980) في مطلع 
كتابه الضخم «الوجود والعدم.. L’Être et Le Néant» وهو يفرق بين «الوجود 
في ذاتــه.. L’Être ensoi»، و«الوجود من أجل الذات.. L’Être Pour Soi»؛ أي 
وجود األشياء الجامدة التي ننتقل فيها من شيء إلى شيء، والوجود من أجل 
الــذات التي تعود فيها إلى ذاتك األولى فقط كما هــي فال تتطور أبدًا، أما 
الثانية فهي يمكن أن تعلو على ذاتها فترى نفسها مشروعاً للوجود فتعمل بحيث 
تحقق هذا المشروع ! ُيروى عن ناپليون بونابرت أنه كان ـ وهو طفل ـ يرتدي 
بدلة «جنرال عسكري»، ويقف أمام المرآة ليعظم نفسه وهو يقول: «ال بد أن 

أكون جنراالً !». وأصبح إمبراطورًا يغير خريطة أوروبا وليس جنراالً فحسب !
لقد أخذ «سرن كيركغور (1813 - 1855) الفيلسوف الدانماركي ورائد 
ــم بها الشــخصية البشرية  الوجودية المؤمنة ثالثية هيغل الجدلية، وقس

كاآلتي:

انظر الدكتور عبد الرحٰمن بدوي في كتابه «الزمان الوجودي». 1 ـ 
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أوًال: الشخصية الحسيّة، ويمثلها من دون جوان الشخصية التي ال تهتم 
إال بالنساء والجري وراء اللذة.

ثانياً: الشــخصية الحادة المســتقيمة، ويمثلها القاضي فلهلم الذي ال 
يهمه في هذه الدنيا سوى تطبيق القوانين في شيٍء غير قليٍل من الصرامة. 

وهي نقيض الشخصية األولى.
ثالثاً: الشــخصية المتدينــة (باعتباره هو نفســه أحد أقطــاب الفكر 
الديني)، ويسميها أحياناً فارس اإليمان، وهي عنده تتمثّـل في شخصية نبي 
اهللا إبراهيم الذي أقدم على ذبح ابنه تلبية لألمر اإللهي، الذي هو أعلى أمر 

يصدر لإلنســان، فهــو بالقطع أعلــى من األمر 
األخالقي، فإذا كانت األخالق تمنع األب أن يقتل 
ابنه ألي ســبب، فإن األمر اإللهــي يأتي ليكون 
أعلى مــن جميع األخالقيات. لم تكن المســألة 
الرغبة في قتل االبن، بل اختبار «فارس اإليمان» 
في مدى طاعته لألمر اإللهي مهما تكن قسوته ! !

وفضًال عن ذلك فقد اهتم كيركغور «بجدل» 
ســقراط وما فيــه من تهكــم لدرجــة أنه جعل 
«مفهوم التهكم» رسالة الماجستير التي ناقشها 

في 29 سپتمبر عام 1841  1.
وكان يعارض فيها تصوّر هيغل للتهكم السقراطي الذي جعله جدالً ذاتياً. 
واعتمد كيركغور في مناقشــته على ما كتبه هيغل في كتابه «محاضرات في 

تاريخ الفلسفة» !

ج ـ الماركسية
لن تجد بين مؤسسي الماركسية َمْن يجادل في األثر الذي تركه الجدل 
الهيغلي على فكر ماركس، وهو أثر يتعدى الحدود الضيقة التي يعرفها اليوم 

لخصناها في الجزء الثاني من كتابنا «سرن كيركغور» رائد الوجودية. 1 ـ 

ا�A$�ورة إذاً _� و�4د 
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كثير من الماركسيين؛ بل ستجدهم مجمعين على أن الجدل الماركسي ليس 
إال محاولة لتطبيق الجدل الهيغلي في ميادين جديدة، وهم يعترفون بذلك 
صراحــة من دون أن يجدوا فــي االعتراف حرجاً وال غضاضــة؛ «فقد كان 
ماركس وإنجلز يريــان في جدل هيغل أوســع مذهب من مذاهــب التطور، 
وأوقرها مضموناً وأشدها عمقاً، وأثمن اكتساب حققته الفلسفة الكالسيكية 
األلمانية، وكانت كل صيغة أخرى لمبدأ التطور تتراءى لهما وحيدة الجانب، 
فقيرة المضمون تشــوه وتفســد الســير الواقعــي للتطور... فــي الطبيعة 
والمجتمع» 1. وكان ماركس يقول دائماً: «إن اإلطار المثالي الذي غلّف الجدل 
الهيغلي لم يمنع هذا الرجــل مطلقاً من أن يكون أول َمــْن عرض الصورة 

العامة للجدل بطريقة واعية شاملة» 2.
أما القوانين الثالثة للجدل فهي مأخوذة بأسرها من الجدل الهيغلي:

القانون األول: التغير من الكم إلى الكيف والعكس
فالتغيرات حدث في العالم هي انتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات 
الكيفية والعكس، وهي فكرة أساســية في الجدل الهيغلي ترى أن التغيّرات 
الكمية تحــدث في البداية بطيئــة، ولذا ال أثر لها؛ لكنهــا إذا زادت فإن 
الكيف يتغيّر: تخيّل نفسك جالساً على شاطئ ترعة، ورحت تقذف بحجارة 
صغيرة في مجــرى الماء فإن المجــرى ال يتأثر؛ لكن لــو تخيّلت أن هذه 
الحجارة الصغيرة أصبحت كتلة ضخمة فإنها في هذه الحالة تتحول إلى سد 
يمنع المياة مــن التدفق، ويجعل المارة يعبرون عليــه إلى الضفة األخرى ! 

وهكذا يتحول الكم إلى كيف !

القانون الثاني: صراع األضداد وتداخلها
إذا كان العالم ـ بما فيه من ظواهر ـ في حركة مستمرة وتغيّر دائم ال 
ينقطع؛ فإن سبب هذه الحركة هو هذا التناقض الكائن في األشياء، ومعنى 

K. Marx: Capital, Vol. 1, P. 40. 1 ـ 
K. Marx, F. Engels: Selected Work, Vol.1, P. 36. 2 ـ 



135

والمتكلّمين الفالسفة  وأعمال  ا9رسطي..  المنطق  في  الجدل 

ذلك أن العلة األساسية في تطور األشياء ال توجد في خارجها؛ وإنما تكمن 
في جــوف هذه األشــياء ذاتها. فالطبيعــة المتناقضة هــي خاصية ماهوية 
لألشياء، وكل ظاهرة تحوي في جوفها متناقضان متصارعة، وصراع األضداد 
هذا هو الذي يولد الحركة ويبعث التطور، وال يمكن أن تتصور أي شكٍل من 

أشكال الحركة من دون أضداد.

القانون الثالث: نفي النفي
يمكن القول بأن سير التطور كله عبارة عن 
سلســلة مــن نفــي النفــي، كل مرحلــة تنفي 
ســابقتها، ثم تنفيها هي نفســها مرحلة ثالثة 
وهكذا. غير أن هذا النفي ال يعني هنا الفناء، 
وإنما كل مرحلة تحفظ وتسلب في وقٍت واحٍد 
بالمرحلة الســابقة، فالنفــي الجدلي هو نفي 
واحتفــاظ معاً، هــدم وتطور أبعــد، وال يكون 
النفي جدلياً إال إذا كان مصــدرًا للتطور؛ أي 
إذا احتفــظ بالعناصر األساســية في المراحل 

الســابقة، وهــذه العملية تحدث فــي جميع المجــاالت: فــي الطبيعة، 
والمجتمع، والتاريخ، وتاريخ الفلسفة.. إألخ. ونفي النفي يوجد بالفعل في 
مملكتي النبات والحيوان، باإلضافة إلى أن علم الجيولوجيا كله عبارة عن 
سلسلة من نفي النفي. وال تفلت الرياضة من هذا القانون؛ خذ مثًال: (1) 
لـو أننا سلبناه لكان عندنا (- 1)، ولو أننا من جديد عدنا إلى سلب هذا 
الســلب نفســه بأن ضربنا (- 1 × 1) لكان عندنا (1 2)؛ أي العدد األصلي 

الموجب، ولكن في صورة أعلى !
تلك هي القوانيــن الجدلية الثالثة التي لخص فيهــا «إنجلز» الجدل 
الهيغلــي، وهي القوانيــن التي تتردد فــي كل الكتب الماركســية على أنها 
القوانين األساســية للجدل الماركســي، فكيف يقال: إنهــا تعارض الجدل 

 :ً��Uل دا��� bYن ��ر�Y
«إن اإل�Qر ا��<��� ا�aي 
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الهيغلي؟! لقد صدق لينين عندما قال: «إنه يســتحيل اســتحالة قاطعة أن 
نفهم رأس المال لكارل ماركس ـ ال سيما الفصل األول منه ـ ما لم ندرس 
منطق هيغل ونفهمه بأكمله، ولهذا السبب فقد مضى نصف قرن من الزمان، 

ولم يفهم ماركس واحٌد من الماركسيين»!  1
هذه نبذه سريعة عن الجدل Dialectics وتطوره عبر تاريخ الفلسفة. أما 
أثر الجدل الهيغلي فــي الهيغلية الجديدة في إنجلتــرا وأمريكا، وأثره في 
الهيغليين الشبان؛ فهو حديث يحتاج إلى مقال منفرد نرجو أن يكون قريباً ! 
وأما َمْن أراد المزيد من المراجع فعليه العودة إلى كتابنها «المنهج الجدلي 
عند هيغل». وقد طبع أكثر من طبعة في دار المعارف بمصر وغيرها، وكذلك 

في بيروت !

V. Lenin: Marx, Engels, Marxism, P. 40. 1 ـ 
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■  كاتب وباحث من لبنان.

أوحــى اهللا 4 لرســوله الكريــم محمد بــن عبد اهللا ژ 
باإلسالم ليكون رسالة للعالمين. ولعالمية الرسالة اإلسالمية 
إشارات واضحة في القرآن الكريم المصدر األول للتشريع اإلسالمي. 
أُورد منها ثالثاً تحمل اإلشارة األولى اآلية األولى من سورة النساء: 
﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ . إن في ذلك تأكيدًا 
على المســاواة بين كافــة أجناس البشــر مهما اختلفــت أعراقهم 
وألوانهم، ومهما تباينت أديانهم ومذاهبهم، فجميع الناس ـ من دون 

استثناء ـ مخلوقون من نفس واحدة.
وتتمثل اإلشــارة الثانية في اآلية 70 من ســورة اإلسراء، وفيها 
يقــول اهللا تعالى: ﴿ _ ` b a ﴾ ، والتكريــم اإللهي هنا هو 
لبني آدم؛ أي لــكل الناس، بصرف النظر عــن اي انتماء عرقي أو 

ديني أو ثقافي أو قومي.
أما اإلشارة الثالثة فتعكســها اآلية 107 من سورة األنبياء، في 
 a ` ﴿ :هذه اآلية يخاطب اهللا 8 النبي محمد ژ بقوله
d c b ﴾ ؛ أي لكل الناس في العالم كله، وليس للعرب بني 

قومك فقط.

■ ��N� ا��ّ��ك  

ا(سالم في  التعارف 
والمنهج الغاية 
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من هنا فإن عالمية رسالة اإلسالم وعالمية دعوته تستمدان أسسهما من 
المساواة التامة بين الناس جميعهم في الخلق من نفس واحدة، ومن التكريم 

اإللهي لبني آدم ـ أي لإلنسان ـ الذي أورثه اهللا األرض واستخلفه فيها.
غير أن الحكمة اإللهية شاءت أن يكون الناس ـ رغم وحدانية الخالق، 
ووحدة الخلق ـ أمماً وشعوباً مختلفة؛ فالوحدة اإلنسانية تقوم على االختالف 
والتنوع وليس على التماثل والتطابق؛ ذلك أن االختالف آية من آيات عظمة 
اهللا ومظهــرًا من مظاهر روعــة إبداعه في الخلق؛ يقــول القرآن الكريم: 
 { z y x wv u t s r q p o ﴿

| ﴾ [الروم: 22].
ومن ثم فإن االختالف العرقي ال يشكّل قاعدة ألفضلية وال لدونية، فهو 
اختالف في إطار األسرة اإلنسانية الواحدة، يحتم احترام اآلخر كما هو، وعلى 

الصورة التي خلقه اهللا عليها.
إذا كان احترام اآلخر كما هو لوناً ولساناً (أي إثنياً وثقافياً) يشكّل قاعدة 
ثابتة من قواعد الســلوك الديني في اإلســالم، فإن احترامه كما هو عقيدة 
وإيماناً هو إقرار بمبدأ تعدد الشرائع السماوية، واحترام لمبدأ حرية االختيار، 

والتزام بقواعد عدم اإلكراه في الدين.
فالقــرآن الكريم يقــول: ﴿ : ; > = ﴾ [البقــرة: 148]، وذلك 
 Ê É È Ç ﴿ :ًإشارة واضحة إلى تعدد التوجهات، ويقول أيضا

Ë ﴾ [البقرة: 145].
 Z YX W V UT S R Q PO N M L K J ﴿

] \ [ ﴾ [الحج: 67].
﴿ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الجاثية: 28].

معنى ذلك أنه مع اختالف األلســن واأللوان، كان من طبيعة رحمة اهللا 
 j ﴿ :عليه القرآن الكريم بقوله اختالف الشــرائع والمناهج، وهو ما أكد
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k
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 ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {z
[المائدة: 48].

فاالختالف الثقافي والعرقي والديني والمذهبي باٍق حتى قيام الســاعة، 
والحكم فيــه يومئٍذ هللا، والتعامل مع بقائه ال يكــون بإلغائه وال بتجاهله، بل 

بالتعرف عليه وتقبّله واحترامه كسنّة دائمة من سنن الكون.

U�u$; ا�!�1رف:

ال يتناقض االختالف مع الوحدة اإلنســانية؛ 
فالعالقة التكاملية بيــن الوحدة واالختالف تبرز 
من خالل المبادئ الثالثــة التالية التي قال بها 

القرآن الكريم:
المبـــدأ األول هــو التــداول ﴿ ° ± 
́ ﴾ [آل عمــران: 140]. إذ لــو كان   ³ ²
الناس كلهم شــعباً واحدًا أو إثنية واحدة أو على 
عقيدة واحدة وفكــر واحد لما كانت هناك حاجة 

للتداول. وألنهم مختلفون، وألن اإلرادة اإللهية شاءت أن يكونوا مختلفين، كان 
ال بد من التداول. والتداول يعني تواصل االنسانية واستمرارها بما هو مناقض 
لمقولة نهاية التاريخ التي طلع بها المفكر األميركي من أصل ياباني فوكاياما؛ 

فالتداول حياة، والنهاية موات.
المبدأ الثاني هو التدافع ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
̈ ﴾ [البقرة: 251]. فالتدافع ـ وليس التحارب وال التصادم ـ هو تنافس 
ارتقائي وتطويري للمجتمعات اإلنسانية المختلفة؛ ذلك ان المجتمعات كالمياه، 
إذا ركدت أســنت، وإذا تحركت وتدافعت أمواجها، تعانقت مع حركة الضوء 
والريح مما يوفر لها عناصــر الحياة واالنتعاش والنمــو والتقدم. فمن دون 
االحتكاك الفكري والتالقح الثقافي والتدافع الحضاري بين الناس المختلفين 
والمتنوعي الثقافات، يفقد الذهن عطشــه إلى المعرفة التي هو عود الثقاب 

إّن ����$; ر"��; اإل"الم 
و����$; د��,+ ,�!��ان 
أ"���� �� ا����واة ا�!��; 
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الذي يلهبه. إن االختالف بين الناس وما يشكّله االختالف من تدافع هو أحد 
أهم مستلزمات عدم فساد األرض.

 ﴾ M L K J I H G F E D C ﴿ المبدأ الثالث هو التغاير
[األنعام: 38]. ﴿ _ ` a ﴾ [يونس: 47]. ﴿ * + , - . / 0 

1 2 ﴾ [الرعد: 30].

فالتغاير واالختالف هو القاعدة، وهي قاعدة عصية على التجاوز، تشكل 
الثابت الدائم في المجتمعات اإلنسانية منذ بدء الخلق وحتى نهاية الزمن.

ولذلك أرســى اهللا قاعدة التعارف المكملة لقاعدة االختالف والتغاير، 
والقاعدتان معاً تشــكالن األســاس الذي تقوم عليه األخوّة اإلنسانية التي ال 

سالم وال استقرار من دونها.
لقد قال اإلســالم بالتعارف بين الجماعات البشرية ولم يقل بالتسامح، 
ولقد كان الفيلســوف األلماني نيتشــه على حق عندما عّد «التســامح إهانة 

لآلخر»؛ لما يتضمنه من فوقية المتساِمح تجاه المتساَمح معه.
إن عالقة اإلسالم بالرساالت السماوية التوحيدية ليست عالقة تسامحية 
ولكنها عالقة إيمانيــة؛ ذلك أن إيمان المســلم ال يكتمــل إال باإليمان بكل 
 األنبياء والرسل وبكل الرساالت التي أوحى اهللا بها. ففي القرآن الكريم نص
واضٌح بذلك ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
 M L K J I H G F E D C B A @ ?

Q P O N ﴾ [البقرة: 136].

وشتان ما بين العالقة القائمة على اإليمان، وتلك القائمة على التسامح؛ 
فالعالقــة األولى ِنّدية تقوم على االعتراف بالحــق واحترام االختالف، بينما 

الثانية فوقية، تقوم على إنكار الحق واالستعالء على المختلَف معه.
إن من شــأن التعصب للدين أو للمذهــب أو للجماعة أن يقيم جزرًا من 
التنــوع متباعدة وجاهلــة باآلخر، ومن تكون متشــككة فيه ومســتنفرة دائماً 
لمواجهته. وهذا تنوع خارج إطار الوحدة؛ بل رافــض لها. أما التعارف فإنه 
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على العكس من ذلك يقيم وحدة فــي إطار التنوع، تعرف اآلخر وتعترف به، 
وتبادله االحترام والثقة والمحبة، وهذه وحدة في إطار التنوع.

ســلبيتان ال تصنعان إيجابية: «وحدة تعســفية تطمس التنــوع، وتعددية 
مطلقة ومتفلتة تأبى الوحدة».

إن التعارف ـ من حيث إنه يقوم على المعرفة ـ هو إحدى أسمى هبات اهللا 
لإلنسان، واألســاس الذي تقوم عليه أخوّةٌ إنسانية غنية باالختالف ومحترمه 

له، تجعل منه قاعدة لالئتالف والتوافق وليس للخالف والتنابذ.

7��$; ا�!�1رف:�

أرسى اإلســالم ثالث قواعد أساســية تقوم 
عليهــا الوحدة في التنــوع؛ القاعــدة األولى هي 
الوحــدة اإلنســانية؛ بمعنــى أن النــاس جميعــاً 
متساوون أمام اهللا الذي خلقهم من نفس واحدة. 
ولقد قال القرآن الكريم: ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( ﴾ [النساء: 1]؛ أي أن الناس 
متســاوون في الخلــق، وهم متســاوون أيضاً في 
الكرامة، كما ذكرنا آنفاً. ولكن مع المساواة في 

الخلق، ومع المســاواة في الكرامــة، جعل اهللا ـ بإرادة منه ـ الناس شــعوباً 
وقبائل، ولحكمة هو يعلمها جعل الناس مختلفين، ولو شاء لجعلهم أُمة واحدة.
 L ﴿ القاعدة الثانية هي التنوع االنســاني حيث تتابــع اآلية الكريمة
N M ﴾ [الحجرات: 13]؛ أي أن هذا التنوع ـ على ما فيه من اختالفات ـ ُجعل 
بإرادة إلهية، وأن وجوده واستمراره هو تجسيد لهذه اإلرادة اإللهية وتعبير عنها.

القاعدة الثالثة هي أن الهدف من هذا التنوع واالختالف هو التعارف بين 
الناس تحقيقاً لوحدة تحترم التنوع وتحفظه وتحافظ عليه. حيث تكتمل اآلية 
 T S R Q PO ﴿ :القرآنيــة بتحديد الحكمة مــن التنوع بقولهــا

U ﴾ [الحجرات: 13].
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فالتعارف هو الجســر الذي يربط بين الجماعات المتنوعة والمختلفة. 
ولكن ال تعارف من دون معرفة، ذلك أن التعارف يقوم أساساً على المعرفة، 
ويفترض باآلخر أن يكون مختلفاً حتى نتعرف عليه. ويفترض أن نكون نحن 
مختلفين عنه حتى يتعرف علينا. ومن دون هــذا االختالف ما كانت هناك 
حاجة للمعرفة المتبادلة، وما كان للتعارف أساســاً أن يكون. من هنا فإن 
الدعوة القرآنية للناس ليتعارفوا هي في حد ذاتها دعوة لهم للتعرف على 
ما بينهــم من اختالفــات ولالعتراف بهــذه االختالفــات، والدراك حتمية 
اســتمرارها، ولبنــاء مجتمع إنســاني واحــد ومتناغم على قاعــدة معرفة 

المختلفين وتعارفهم.

:�R��Rا�!�1رف اإل W4; إ��Nا�

تبدو هذه المنهجية للتعارف بين الناس في القرن الواحد والعشــرين 
حاجة إنســانية ماســة ربما أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ضوء األمور 

اآلتية:
األمر األول هو تحوّل القضايا الوطنية (مثل حقوق األقليات وحتى األفراد 
وحرية العبادة وســواها) إلى قضايا عالمية إنسانية، وكذلك تحول القضايا 
العالمية (مثل السالم والتنمية وحركة رؤوس األموال واالستثمارات والخدمات 

وتبادل السلع) إلى قضايا وطنية محلية.
األمر الثاني هو أن القــرار الوطني في دولة ما لم يعــد ملكاً حصرياً 
ألصحابه فقط. ولكن عملية اتخاذه باتت جزءًا من عملية اوسع تتداخل فيها 

عناصر ما وراء الحدود الوطنية وتلعب دورًا أساسياً مؤثرًا.
أما األمر الثالث فهو انحســار مســاحات التنوع الثقافي وتراجع فرص 
المحافظة على الهويات الوطنيــة التي توفر لهذا التنوع قوة اســتمراره. إن 
الشعور باالختناق الذي بدأت تعاني منه ثقافات متعددة يعود إلى تمتع ثقافة 
واحدة بقدرات متطورة للهيمنة على ثقافات العالم وفرض قيمها الذاتية عليها 

واعتماد هذه القيم مقياساً للتخلّف أو للتحّضر.
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يقول المستشــرق اإلنكليزي مونتغمري وات في كتابه «الفكر السياســي 
اإلسالمي» 1:

إذا ألقينا نظرة عامة على العالقة بين الدين والسياسة، فإن من المفيد 
االهتمام أوالً بموقع الدين في حياة الفرد.

فبالنسبة للشخص الذي يشــكّل الدين عنده معنى خاصاً، وليس مجرد 
تعلّق شكلي، يمكن التأكيد على نقطتين:

النقطة األولى: أن األفكار التي تتضمنها ديانته ترسم له اإلطار الثقافي 
الذي يحيط بنشاطاته وبأعماله كلها، ومن خالل 
هذه العالقة تكتســب نشــاطاته أهميتها، كما أن 
هذه العالقة قد تؤثر بطرق معينة على البرنامج 

العام لحياته.
النقطة الثانية: هي أن الدين ـ من حيث إنه 
يؤدي بالمؤمن إلى وعي المضمون األوســع الذي 
تقوم عليه األهداف الممكنة لحياته ـ من الممكن 
أن يولد ـ الدين ـ لديه الحوافز المحركة لسائر 

النشاطات التي يقوم بها.
وبالفعل فإنه من دون هذه الحوافز الدينية، ال يمكن القيام ببعض هذه 

النشاطات.
ومن خالل هاتين النقطتين يتبيّن لنا كيف أن الدين يحتلّ موقعاً مركزياً 
في حياة االنسان، ليس من حيث إنه يقرر الكثير من التفاصيل (مع أنه يفعل 
ذلك بالفعــل في بعض الحاالت)، ولكن من حيث إنه يوفر لإلنســان أهدافاً 

عامة في الحياة، ويساعده على تركيز وعلى تجميع قواه من أجل تحقيقها 2.

Montgomery Watt, Islamic Political Thought, Edinbugh Uni. Press. 1968, P. 28. 1 ـ 
 If we look more generally at the relation between religion and politics, it is helpful to consider 2 ـ 
 first the place of religion in the life of an individual. In the case of a person to whom religion

 means something and is not a merely nominal adherence, two points may be emphasized:
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وهذا يعني أنه ال قيمة لحياة اإلنسان إذا لم تكن له خلفية ثقافية يستمد 
منها معنى لحياته، ومن ثم فإن تذويب أي ثقافة خاصة هو تذويب للقيم التي 
تقوم عليها إنســانيته، وتدمير لهــا. وعندما يتداخل الدين مــع الثقافة؛ أي 
عندما يكون الدين مكوّناً بامتياز، أو المكوّن األســاس للثقافة، يأخذ الدفاع 
عن الخصوصية الثقافية بعدًا مقدساً على النحو الذي نشهده اليوم في مواقع 

متعددة من العالم، بما في ذلك ـ بل وخاصة ـ في عالمنا.
ولكن عندما تكون الخلفية الثقافية مبنيّة على الالمعرفة، أو على ســوء 
المعرفة من خالل صور نمطية سلبية عن اآلخر، فإن هذه الثقافة تصبح أداة 

لتدمير العالقات اإلنسانية، والتاريخ حافل باألمثلة على ذلك.

�Q�I� ا�ال�1��;

في منتصف القرن التاسع نشر المؤرخ البيزنطي جورج هامر تولوس كتاباً 
عن تاريخ اإلنسانية، في الفصل 235 من هذا الكتاب وصف المسلمين بأنهم 
«رجال أغبياء مشوشو العقول» 1. ومن بعده وّجه الراهب الفرنسي هيو كلوني 
(1049 - 1119) رسالة إلى أحد األمراء المسلمين دعاه فيها إلى االرتداد عن 
اإلسالم واعتناق المســيحية، مبررًا دعوته بقوله: «لقد خدع الشيطان أحفاد 
إســماعيل بالنســبة إليمانهم بمن يعتقدون أنه نبي، فــكان طبيعياً أن يكون 

عقابهم نار جهنم» 2.

 First, the ideas of his religion constitute the intellectual framework within which he sees all his

activity taking place.

It is from this relationship to a wider context that his activities gain their significance, and a 

consideration of this relationship may influence his general plan for his life in particular ways. 

Secondly, because religion brings an awareness of this wider context in which the possible 

aims for a man’s life are set, it may often generate the motives for his activity; indeed, without 

the motives given by religion some activities cannot be carried out. From these two points it is 

seen that religion has a central position in a man’s life, not because it determines many of the 

details (though in some cases it may), but because it gives him general aims in life and helps to 

concentrate his energies in the pursuit of these aims.

Gaudeul, Encounters and Clashes, Vol. II, P. 78. 1 ـ 
Ibid. Vol. II, P. 19. 2 ـ 
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وفي أواسط القرن التاسع عشر حّرمت الحكومة اإلنكليزية على رعاياها 
شــرب القهوة. كانت حبات البن ُتعرف يومذاك باسم «حبات محمد». وكان 
هناك اعتقاد بأن من يشــرب القهوة يرتد عن مســيحيته إلى اإلسالم، وأن 

األتراك المسلمين يتآمرون على المسيحية في بريطانيا من خالل القهوة.
وقد تمكّن رئيس أساقفة كنتربري ـ األســقف الند ـ من استصدار قانون 
عــن مجلس العموم في عــام 1637 يمنع أي بريطاني من شــرب القهوة ومن 

اعتناق اإلسالم.
قبل وفاة الرئيس األميركي األســبق ريتشارد 
نيكسون صدر له كتاب عنوانه «اقتناص اللحظة». 
كشــف فيه بكثير من الوضوح عن ثقافة كراهية 

اإلسالم. فقال في الصفحة (195) 1:
«يحذر بعض المراقبين من أن اإلسالم سوف 
يكون قــوة جغرافية متعصبة ومتراصــة، وأن نمو 
عدد أتباعــه، ونموّ قوته المالية ســوف يفرضان 
تحدياً رئيســاً، وأن الغرب سوف يضطر لتشكيل 
حلف جديد مع موســكو من أجــل مواجهة عالم 

إسالمي معاٍد وعنيف. إن وجهة النظر هذه ـ يضيف نيكسون، تعتبر أن اإلسالم 
والغرب على تضاد: وأن المســلمين ينظرون إلــى العالم على أنه يتألف من 

معسكرين ال يمكن الجمع بينهما: دار اإلسالم، ودار الحرب».
عكس نيكسون في كتابه صورة غير محببة عن العالم اإلسالمي عندما قال 
(ص 194): «إن معظم األميركيين ينظرون نظرة موحدة إلى المســلمين على 
أنهم غير متحضريــن، برابرة، غير عقالنيين، ال يســترعون انتباهنا إال ألن 
الحظ حالــف بعض قادتهم وأصبحــوا حكّاماً على مناطــق تحتوي على ثلثي 

االحتياطي العالمي المعروف من النفط».

Richard Nixon, Seize the Moment, Simon Schuster, N.Y. 1992, P. 194. 1 ـ 
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وال شك في أن كثيرين في الواليات المتحدة وفي الغرب يشاركون نيكسون 
وجهة نظره التي يقــول فيهــا (ص 196): «إنه يوجد في العالم اإلســالمي 

عامالن اثنان مشتركان فقط: هما الدين اإلسالمي واالضطراب السياسي».
بعد انتهــاء الحرب الباردة وســقوط االتحاد الســوفياتي وانحالل حلف 
وارســو، جرى تصعيد متعمد للعدوانية الغربية ضد اإلســالم، حتى أن مدير 
 Helmut هيلموت سوننفيلد Brookings Institution معهد بروكنغز في واشــنطن
Sonnenfeldt قال: إن حلف شمال األطلسي ســوف يعيش، وإن الغرب سيبقى 

مجموعة دول لها قيم أساسية مشتركة، وستبقى هذه المجموعة متماسكة معاً 
من خالل الشعور بخطر خارجي: الموقف من الفوضى أو التطرف اإلسالمي.

وقبل ذلك في ربيع 1990 ألقى الدكتور هنري كيســنجر وزير الخارجية 
األميركية األسبق خطاباً أمام المؤتمر الســنوي لغرفة التجارة الدولية، قال 
فيه: «إن الجبهة الجديدة التي يتحتم على الغرب مواجهتها هي العالم العربي 
اإلسالمي، باعتبار هذا العالم هو العدو الجديد للغرب». وإن حلف األطلسي 
باٍق، رغم انخفاض حدة التوتر بين الشرق والغرب في أوروبا؛ ذلك أن «أكثر 
دة للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا. وفي نهاية  األخطار المهد
التسعينات فإن أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب (أي المغرب 

العربي) والشرق األوسط».
وكانت مجلة اإليكونوميست البريطانية المعروفة برصانتها قد نشرت في 
الوقت نفســه على الغالف موضوعاً بعنوان: «اإلسالم: اإليديولوجية البربرية 
المعادية للغرب». وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة ألمانية متخصصة في 

الدراسات االستراتيجية 1:
في ذلك الوقــت دعا رئيس مجلــس النواب األميركي نيــوت غينغريش، 

المجلس «إلى وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة التوتاليتارية اإلسالمية».
يالحظ المفكر األميركي األصل صموئيل هنتنغتون في دراســة نشــرتها 
مجلة الشــؤون الخارجية (فورين أفيــرز) األميركية، ونقلــت مقتطفات منها 

Blaetter Fuer Deutsche U. Internationale Politik 10/1990, P. 1158 - 1163. 1 ـ 
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صحيفة هيرالد تريبيون األميركية 1 «أن المتغيــرات االقتصادية واالجتماعية 
تفصل الشــعوب عن هوياتها المحلية، وفي معظم أنحاء العالم يتقدم الدين 
لملء هــذا الفراغ على يد حــركات غالباً ما تتصف باألصولية كالمســيحية 

الغربية، واليهودية، والبوذية، والهندوسية واإلسالم».
وفي مقابلة أجرتها معه مجلة تايم األميركية 2، سألت المجلة البروفسور 
هنتنغتون: إنك تؤكد أن الصراع المقبل الذي سيواجهه الغرب سوف يأتي من 

العالم اإلسالمي، لماذا؟
يجيب هانتنغتــون على الســؤال بقوله: «إن 
اإلســالم هو الديانة األشــد صرامة فــي العالم 
خــارج المســيحية، ال يوجــد فصل بيــن الدين 
والسياسة. ثانيا: هناك شعور بأن العالم اإلسالمي 
قد تعرض للهجوم واســتُغل على يد الغرب، وأن 
ثمة نوعاً من الصحوة في طريقها إلى البروز. إن 
الصراع سيأخذ عدة أشكال. والواحد منا ال يريد 
أن يظــن بأن هــذا يعني قيام حــرب ماحقة بين 

اإلسالم والغرب».
قبل حادث 11 أيلول ـ ســپتمبر 2001 كان قساوسة الحركة الصهيونية 
المســيحية في الواليات المتحدة يعبّرون عن كراهيتهم لإلسالم ويصبّون 
جام حقدهم عليه، ومن أبرزهم جيري فولويل وبات روبرتسون وفرانكلين 
غراهام وهول ليندســي وكثير غيرهم. فهم يرون أن المسلمين ـ بوقوفهم 
في وجه اإلسرائيليين ـ يعطلون المشــيئة اإللهية ويؤخرون العودة الثانية 

للمسيح.
وقد حذر القس ليندسي من «أن المسلمين ال يريدون فقط تدمير دولة 
إســرائيل؛ ولكنهم يريدون تدمير الثقافة اليهودية ـ المســيحية التي تشكّل 

Herald Tribune, June 1993. 1 ـ 
The Times, June 1993. 2 ـ 
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أساس الحضارة الغربية. إنهم كالشيوعيين، في أعماق فلسفتهم، توٌق شديد 
لدفننا جميعاً» 1.

ووصف القس جيري فاين Jerry Vine النبي محمدًا ‰ في مؤتمر المحفل 
المعمداني الجنوبي الذي ُعقد في فلوريدا في عام 2002 بأنه الشيطان نفسه 2.
وكان فرانكلين غراهام Franklin Graham وهو نفســه أيضاً الذي ترأس 
الصالة الخاصة بمناســبة أداء القسم الدستوري للرئيس السابق جورج بوش 
االبن، قد قال عن اإلســالم: «إنه دين شيطاني وشــرير» 3، وقال عنه القس 

جيري فولويل: إنه دين «مزّور».
إن هذه الصور النمطية السلبية المشوهة عن اإلسالم متأصلة في جوانب 
عديدة من الثقافات الدينية الغربية على نطاق واسع، وهي تعكس بشكٍل واضٍح 
مدى خطورة ســوء المعرفة، أو حتى الالمعرفة باإلسالم وقيمه ومبادئه. ومع 
اســتمرارها يتعّذر إقامــة عالقات احتــرام صادقة بين العالمين اإلســالمي 
والغربي، األمر الذي يتطلّب فتح آفاق لحوار فّعال يصّحح هذه الصور، ويرسي 
قواعد فكرية جديدة تقوم عليها العالقات بين الجانبين. ومن هنا تأتي أهمية 

الدعوة اإلسالمية إلى التعارف.
لقد أّدت الالمعرفة، أو سوء المعرفة ـ ولم تزل تؤدي ـ إلى سوء التفاهم 
وتالياً إلى سوء العالقات. ومن شأن التعارف أن يبدد الصور النمطية السلبية 

وأن يرسي أسساً صحيحة وسليمة للمعرفة وللتعارف.
فالتعــارف هو الجســر الذي يربط بيــن الجماعات المتنوعــة والمختلفة 
الديانات والعقائد والثقافات واألجناس. ولكن ال تعارف من دون معرفة؛ ذلك 
أن التعارف يقوم أساســاً على المعرفة. ويفترض باآلخر أن يكون مختلفاً حتى 
نتعرف إليه، ويفترض أن نكون نحن مختلفين عنه حتى يتعّرف إلينا، ومن دون 
هذا االختالف ما كانت هناك حاجة للمعرفة، وما كان للتعارف أساساً أن يكون.

H. Lindsay, The Final Battle, P. 45. 1 ـ 
 Richard Vara, Texas Seccesion rumor, Attacks on Islam Mark Baptist Meeting, House 2 ـ 
Chronicle, 10 June 2002.

Washington Post, Vol. 18, 2001. 3 ـ 
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من هنا فإن الدعوة القرآنية للناس ليتعارفوا هي في حّد ذاتها دعوة لهم 
للتعّرف على ما بينهم من اختالفات ولالعتــراف بهذه االختالفات، وإلدراك 
حتمية اســتمرارها، ولبناء مجتمع إنســاني واحد ومتناغم على قاعدة معرفة 

المختلفين وتعارفهم، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.
يرسي اإلســالم قواعد لعالقة اإلنسان بنفســه، ولعالقته بأخيه اإلنسان 
(ســواء أكان مؤمناً أم غير مؤمــن) ولعالقته بمجتمعــه، ولعالقته بربه. هذه 
القواعد الكلية تشمل قضايا وأمورًا حياتية تتغير بتغير األزمان والمجتمعات؛ 
ولذلك فإن الحكمة اإللهيــة قضت بصياغة النصــوص الدينية بحيث تترك 

المجــال مفتوحاً أمــام الفكر اإلنســاني لفهمها 
وهضمها والستنباط األحكام منها وفقاً للمستجدات 

والمتغيرات التي تواكب حركة التطور اإلنساني.
وفي األســاس أيضاً ال تكــون الوحدة إال مع 
اآلخــر، واآلخر ال يكون إال مختلفــاً، وإال فإنه ال 
يكون آخر. هذا يعنــي أن المحافظة على الوحدة 
تتطلب المحافظة على اآلخر، وأن استمرارها هو 
استمرار له. وهو يعني بدوره ان الوحدة يجب أال 
تؤدي بل يجب أال تعني أساساً محاولة إلغاء اآلخر 

أو تذويبــه، وإال تصبح وحدة مــع الذات؛ فمــا من وحدة قامت واســتمرت 
وازدهرت إال وفيها تماه لآلخر وتماه معــه، وما من وحدة تهاوت وتفتّتت إال 

نتيجة امتهان حق اآلخر المكوّن لها في أن يكون نفسه؛ أي أن يكون آخر.
يتحدث فرويد عن نرجســية االختالف، ويقول: إنه مهما كان االختالف 

محدودًا فإنه يحتل موقع القلب في هوية كل منا.

:;�,�F

هناك مقاربتان للتعامل مع الحالــة المرضية التي تعاني منها العالقات 
بيــن الناس من أهل األديــان المختلفة أو الثقافات المتعــددة، والتي تعرقل 
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دي ـ  ا��1��; ـ و�� ,mل ,�ٴ
 Wإ� إ�W "�ء ا�!��_� و,��$�ً 
"�ء ا�1ال-�ت. و�� .@ن 
ا�!�1رف أن ��د ا��Aر 
ا�J�7$; ا��'$; وأن ��"� 
أ"��ً N$NX; و"'$�; 
�'�1��; و�'!�1رف.



150

المحور

وتعّطــل الحوار اإلنســاني الذي يقود إلــى المعرفة الســليمة، ومن ثم إلى 
التعارف السليم.

المقاربة األولى ســلبية. وتتمثل هــذه المقاربة في نظرية المستشــرق 
اليهــودي األميركي المعــروف برنار لويس (وهو أســتاذ التاريــخ في جامعة 
برنستون ومؤلف 20 كتاباً معظمها عن اإلسالم والشرق األوسط). تّدعي هذه 
النظرية أن كراهية المســلمين للغــرب تقوم على أســاس أن العالم العربي 
اإلسالمي هو عالم فاشل ومهزوم، وأن العالم الغربي ـ وعلى رأسه الواليات 
المتحدة ـ هو عالم ناجــح ومنتصر، وأن على العالم الغربي بدل االنشــغال 
بالبحث عن جواب على السؤال لماذا يكرهوننا، البحث عن جواب على السؤال 

األهم وهو: لماذا ال يخافوننا وال يحترموننا؟
وفي فلسفته لهذا األمر رأى لويس أن غياب عامل الخوف من الغرب هو 
الذي أّدى إلــى تحوّل الكراهية إلى االرهاب. ورأى مــن ثم أن القضاء على 

اإلرهاب يتطلّب تخويف العالم العربي اإلسالمي وإرهابه.
أمــا المقاربة الثانية فإيجابية، وهي تتمثل فــي الدعوة إلى الحوار بين 
الحضــارات واألديان والثقافــات بحثاً عن جوامع مشــتركة تحقــق التفاهم 
المشترك واالحترام المتبادل والتعايش بسالم بين كافة أمم وشعوب األرض.

لقد ُجربت المقاربة األولى وأسفرت عن تعميق هوة جهل اآلخر بدل ردمها 
أو بناء جســر حواري يجمع بين ضفتيها، األمر الذي زاد في تشــويه الصور 
المتبادلــة، وغّذى من مشــاعر العــداء والكراهية. وال تــزال العالقات بين 
العالمين اإلسالمي والغربي تعاني من هذه اآلثار السلبية السيئة حتى اليوم.
وهذه المقاربة أشــبه ما تكون بالكلمة الخبيثة التي يجب أن تجتث من 

فوق األرض.
من هنا تأتي أهمية وضرورة التجاوب مع المقاربة الثانية واالنفتاح عليها 
وإفساح المجال أمامها حتى تعطي أكلها على أساس أنها في ـ دعوتها للتعارف 
واالحترام على قاعدة قبول االختالفات ـ تبدو مثل كلمة طيبة. والكلمة الطيبة 

كما وصفها القرآن الكريم أصلها ثابت وفرعها في السماء.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

�$��,

ذََكَر أبــو الحســن العامــري (ت 381هـ/992م) في كتابه 
المعــروف اإلعالم بمناقب اإلسالم ســّت منظوماٍت عّدها 
وحدها المستحقّة السم الدين وهي 1: اإلسالم واليهودية والمسيحية 
والزرادشــتية والوثنية والصابئة. ومســتندُه في ذلك أمران: ذْكُر 
القرآن لها في اآلية الجامعة: ﴿ + , - . / 0 
 ﴾ :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
[الحــج: 17]، وتواُفُر أربعة مشتركات فيها سّماها أركان الدين وهي: 
العقائد والعبادات والمعامالت والحدود (أو الَمَزاجر). ثم انصرف 
بعد ذلــك للمقارنة بين تلك األديــان مبيّناً عنــد كلّ ركٍن فضيلة 
اإلســالم فيه على الديانات األخرى. ونجُد َشــَبهاً بين هذا المنهج 
ونة (ت 683هـ/1284م) صاحب كتاب: تنقيح األبحاث  ومنهج ابن كم

أبو الحســن العامري: اإلعالم بمناقب اإلسالم. تحقيق ودراســة أحمد عبد الحميد  1 ـ 
غراب. القاهرة، 1967 ص 123 وما بعدها. وانظر عن العامري ومنهجه في المقارنة: 
 F. Rosenthal: “State and Religion According to Abu l-Hasan al-‘Āmiri’’, in: Islamic

Quarterly, April 1956.

■ ر\�ان ا��$�  

المسيحية في  ا(سالمي  ر  Wالتفك
المختلف والفهم  والحوار  الجدال 

الوسطى  العصور  في 
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للِمَلِل الثالث 1، وإن تكن الديانُة الفُضلى عنده هــي اليهودية. بيد أن ابن 
ونة يختلف عن العامري بأمٍر آَخَر أيضاً؛ فهو قد اختص الديانات الثالث:  كم
اليهودية والمســيحية واإلسالم بالدراســة المقارنة؛ إدراكاً منه ـ كما قال ـ 
دها في االنتماء إلى أصٍل واحد هو توحيُد الربوبية. على أنّ ما لم يذُكْرُه  لتفر
ونة بدوره ما ترّتب علــى اعتقاد الوحدانية هذا من تناٍف وتناُبٍذ بين  ابنُ كم
الديانات التوحيدية الثالث، ناجم عن االعتقـــاد الواحد هذا في الظاهر، 
وراجعٍ ألســباٍب تاريخيٍة وجغرافيٍة وثقافيٍة وسياســيٍة في الحقيقة؛ ذلك أنّ 
اإلطالقية والنهائية التي سادت تواريخ الديانات الثالث في منطقتنا بالذات 
ليســت علّتُها بالضرورة عقيدة اإلله الواحد، التي تقول في منطوقها بوحدة 

الخالق والَخلْق.
وأنا ُمقبٌل في هذه الدراســة على قراءة وجٍه من وجــوه هذه اإلطالقية 
التنابذية لدى مفكّري المسلمين في المجال العربي الوسيط تجاه المسيحية 
باعتبارهــا ُبعدًا بارزًا لديهم في تفكرهم بالمســيحية، وصــوالً لتأمٍل نقدّي 
واستشــرافّي لثالثة أمور: األصول الثقافية لهذه الجدالية الصاعقة، ومدى 
النفاذ إلى جوهر المسيحية ذاتها، وأفكار الهوتييها في تلك العصور، وأخيرًا 
األسباب الممكنة االكتناه لهذا التوجه الجدلي الغّالب. وعلّي في بداية هذه 
ها فرضيات للعمل الذي ُقمُت  عد الُمقاربة أن أقّرر بعض المحّددات التي يصح
به هنا، وأساُسهُ اثنتا عشرة محاضرًة ألقيتُها على طلبة الدراسات العليا بكلية 
الالهوت الكاثوليكي بجامعة سالسبورغ بالنمسا في ربيع عام 1994 بعنوان: 

«الجدل اإلسالمي مع المسيحية في المجال العربي في القديم والحديث».
أفتــرُض أوًال، أن ُكتّــاب هذه الجداليــات فيما بين القرنيــن ـ الثالث 
الهجري/التاسع الميالدي، والثامن الهجري/الخامس عشر الميالدي ـ كانوا 
يعرفون المســيحية العربية والمشــرقية معرفًة جيدًة نســبياً. كانوا يعرفون 

قارن: بتنقيح األبحاث للملل الثالث (نشــر ودراســة Perlmann). وانظر: حواشي ابن المحرومة  1 ـ 
م له المطران حبيب باشــا،  (على كتــاب تنقيح األبحاث للِملل الثالث) البــن كمونة. حققه وقد
بيروت 1984. ومقالــة فريدريش نيفونــر المترجمة بمجلــة االجتهاد، عــدد 28، 1995 بعنوان: 

(مقارنة األديان عند ابن كمونة) ص 163 - 178.
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س بعهدْيِه القديــم والجديد، كما كانوا يعرفــون أهم الِفَرق  الكتــاب المقد
المســيحية الكائنة بين ظهرانيهم وهي: النســطورية واليعقوبية والملكانية 
(األرثوذكسية) 1. بل إنّ الواضح من تشابه ما يوردونه من أقوالها في ردودهم 
أنه كانت بين أيديهم كتاباٌت بالعربية معتمده لدى تلك الِفَرق. ونعرف اليوم 

مما نُِشَر من كتابات المسيحيين العرب القُدامى 
في العقــود األخيــرة أنــه كان هنــاك مفكّرون 
مسيحيون ُمعاصرون متمكنون يشاركون بفاعلية في 
الحياة الثقافية والعلمية، وفي الدفاع عن العقائد 
المســيحية في وجــه الُمجادليــن، أي أنه كانت 
هناك نصوٌص مسيحية طازجة ـ إذا صح التعبير ـ 
فيما بيــن القرنيــن الثامن والثاني عشــر على 
الخصوص، ُتنتَج، وتدخل ســوق الجدال بسرعة، 
لتصبــح مع الوقــت ُتراثــاً يعود إليــه الطرفان 

المتجادالن، فيستخدمه كل طرٍف بما يتفق والغرض الذي يقِصُده 2.

 M. Steinschneider: :قارن باســتعراضات لهــذه الجداليــات: الموضوعــات والمؤلّفيــن؛ فــي 1 ـ 
 Polemische und Apologetische Literatur in Arabischer Sprache, 1877; I. Goldziher: «Über

 Muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab’’ in ZDMG 32, 1878, 341 - 387; Erdmann

Fritsch: Islam und Christentum im Mittelalter. 1930 ؛ وعبد المجيد الشــرفي: الفكر اإلسالمي 

في الرّد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر، تونس 1986.
Paul Khoury: Materiaux pour server a l’ètude de la controverse Theologique Islamo-

Chertienne de Langue Arabe du VIIIe au XIIe siècle I-II. Echter Verlag, Würzburg, Telos-

Verlag.

وعن معرفة المسلمين بالعهدين القديم والجديد، يذكر Graf أنه كانت هناك ترجماٌت لهما عن 
 G. Graf, Geschichte :اليونانية والسريانية والقبطية من القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة
der Chrstlich-arabischen Literatur I, 142 - 165, 224 - 248 وقــد صــدرت عــن المعهد األلماني 

ببيروت عام 2013 أعمال مؤتمر عن ترجمات األناجيل إلى العربية في القديم والحديث.
 Sidney Griffith, Gospel in Arabic, In: “Oriens Christianus’’ (1985)  :وقارن

يقول الناشــئ األكبر (- 293هـ/906م) في الكتاب األوســـط في المقاالت: «وقد ذهب قوٌم من  2 ـ 
ُمْحَدثيهم...» بمعنى أنه كان يعرف كتابات مسيحية من القرنين الثامن والتاسع. قارن بالناشئ 
األكبر: مسائل اإلمامة ومقتطفات من الكتاب األوسط في المقاالت. حقّقهما وقّدم لهما يوسف 

فان اس، بيروت 1971، ص 78.
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وأفتــرُض ثانياً ـ مــن واقع اّطالعــي علــى نصــوص ومضامين تلك 
الجداليات ـ أن المسيحية التي كان يجري الجدال معها؛ ما كانت المسيحية 
في صورتهــا القرآنية؛ بخالف ما يــرّدده باحثون ُكُثٌر اليوم. فاالستشــهاد 
بالقرآن فيه غير مّطرد، ويأتي ـ فيما عدا العناوين ـ على سبيل االستئناس 
ال التأسيس. ولذلك من وجهة نظري أسباٌب ال أجُد متّسعاً هنا لعرضها، كما 
أنني ال أرمي هنا إلى تفحص الصورة القرآنية للمسيحية ومدى تأثيرها على 
المسلمين والمســيحيين على حّد ســواء في تلك العصور. فالمسيحية التي 
تعرضها الجداليات اإلسالمية هي مسيحيُة نصوٍص مكتوبة ومعاصرة بمعنى 
ما لتلك الجداليات؛ إنها مســيحية مثقفين متفلســفين ومتكلمين، وتختلف 
وال شــّك ـ دون أن نســتطيع تحديد حدود ذلك االختالف ـ عن المسيحية 
الُمعاشــة لدى عاّمة المســيحيين أو النصــارى، كما تصوّرهــم النصوص 

التاريخية، أو نصوص أحكام أهل الذمة 1.
وأفترض ثالثاً، أنّ مقاربات المسلمين للمسيحية آنذاك اختلفت باختالف 
اختصاصاتهم واهتماماتهم ومقاصدهم؛ فالمفّسر للقرآن كان مربوطاً برباٍط 
وثيق إلى النّص الذي يفّسره، وكذا المحّدث. ومقاصُد الجاحظ والورّاق وابن 
حزم تختلف وال شّك عن مقاصد العامري وأبي سليمان المنطقي والشهرستاني. 
وما أعرض له هنا تلــك الكتابات المعقلَنَة التي ُتفيُد من ثقافة المتفلســفة 
ومصطلحاتهم، ومناهج المتكلمين وطرائقهم، وتقصد للدفاع عن اإلسالم أو 

ـ وهو الغالب ـ الرّد على النصارى، كما سّمي هذا النوع األدبي الجدالي 2.
وأفترُض رابعاً، وأخيــرًا أن تلك الجداليات ـ وإن بدت شــديدة الحياة 
والحيوية ـ ما كانت عالقتُها بالواقع الثقافي والتاريخي شــديدة الوضوح أو 

تحدثت الدكتورة نادين عباس في عملها الممتاز بعنوان: نظرية التوحيد والتثليث الفلسفية عند  1 ـ 
يحيى بن عدي في كتابه «الرد علــى الورّاق» ـ بيروت 2014، ص 11 - 13 عــن المنهجين النقلي 

والفلسفي في الجدال اإلسالمي المسيحي الوسيط.
يبدو أنّ َوْسم هذا الجنس األدبي بالرّد على النصارى يعود إلى المؤلّفات األولى في ذلك: الرد  2 ـ 
على النصارى لعلي بن ربن الطبري، والرد على النصارى للقاســم بن إبراهيم الرّســي، والرد 

على النصارى للجاحظ، والرد على النصارى للكندي الفيلسوف.
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البساطة؛ وذلك بسبب الطبيعة العقائدية للجدال، ومتغيّرات الواقع والزمان 
التي ُتحيُل إلى مرجعيٍة موارٍة تمورَ ذلك الواقع؛ بينما تبقى الكتاباُت العقدية 
ذات ثبات نســبٍي تقنع أكثر مما تكشــف. فهناك راهنيٌة تظــل حاضرًة في 
الكتابات الجدالية؛ لكنّها ال تبدو كذلــك عندما تجري مقارنتُها بالمعروف 

والُمعاش.

I ـ ,�ر�� ا���ل

أقــدم الجداليــات اإلســالمية المكتوبة في 
مواجهة المسيحية في الظاهر الرسالُة المنسوبة 
لمن ُيسّمى (عبد اهللا بن إسماعيل) الهاشمي إلى 
المســمى  النســطوري  المســيحي  صديقــه 
(عبد المسيح بن إسحاق) الكندي يدعوه فيها إلى 
اإلســالم، ورّد الكنــدي عليه 1. ويــرى الباحثون 
الُمْحَدثون أنّ كاتب الرســالة والرّد واحد، وهو 
على األرجح نســطورّي، وأنها تعــود في الحقيقة 
إلى القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي، ال 

إلى مطلع القرن الثالث / التاسع الميالدي، كما تزُعُم الرسالة لنفسها. لكن 
على الرغم من ذلك فإنّ أجواء الرسالة والرّد عليها يمكن االستنتاج منهما 
ما كان يعد المســيحيون بعامــٍة مواطن القوة والضعــف والمجادلة في كال 
الدينين. تمتدح الرسالة أخالق المسيحيين وسلوكهم وكثرة علمهم وزُهدهم، 
وتأخذ عليهــم برفٍق تلك االعتقادات التي ال يتناســب اإليماُن بها مع علمهم 
الغزير، وأخالقهم الحميدة. أّما المسلمون فترّكز الرسالة ـ كما يرّكز الرّد ـ 

نُشرت الرسالتان عدة مرات، وأرجع هنا إلى نشــرة عام 1912. وقد وضْعُت اسَمي الرجلين بين  1 ـ 
حواصر: ألنهما ال َيِردان في المخطوطة بل في اآلثار الباقية للبيروني (ص 205). وهناك الدور 
المهّم الذي لعبه البطريرك النســطوري طيموثاوس الجاثليق في تطوير الجدل المســيحي مع 
اإلسالم في القرن الثامن. لكنّ المحاورة المنســوبة إليه مع الخليفة العباسي قد تكون متأخرة 

 Hans Putman, L’Eglise et l’Islam sous Timothee I (780 - 823) (1975) :التركيب زمنياً؛ قارن

أ-�م ا���ا�$�ت اإل"ال�$; 
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على اســتخدام الســيف عندهم وعلى مادية ولذائذ ومخاوف الجنة والنار؛ 
وصوالً لالستنتاج ـ وبرفق أيضاً ـ أنّ هذه األمور ال تتفق واألصل اإلبراهيمي 
 ه المسلمون جامعاً مشتركاً بينهم وبين المسيحيين. وهكذا ال يصح الذي يعد
ـ وبطريقٍة مواربة أيضاً ـ عّد نبي اإلسالم إبراهيمياً، كما ال يصح عّد اإلسالم 

إكماالً للمسيحية فضًال عن أن يكون ناسخاً لها.
إنّ هذه الرســالة التي وضعها فيما يبدو مسيحي نسطوري ـ كما سبق أن 
ْمُت ـ عن البيئات  ألمحنا ـ في القرن العاشر الميالدي، تعبّر بشكٍل ما ـ كما قد
العامة لدى المســيحيين فيما يتصل بالعالقة بالمســلمين واإلسالم، وطرائق 
التعامل والســلوك تجاههما. ويبدو أنّ هدفها كان اإلســهام في تثبيت إيمان 
المسيحيين بدينهم وجماعتهم، واإلرشاد إلى طرائق التعاُمل مع مجادليهم من 
المسلمين. وال شّك أنها ال ترقى إلى شــمولية وعمق نقدات يوحنا الدمشقي 
وتيودور أبي قّرة، وال إلى المنهجية الفلسفية الكالمية أو الالهوتية ليحيى بن 
عدي 1. لكن في هذه الحقبة بالذات ـ القرن العاشر ـ كانت المعالم األساسية 
لجداليات ودفاعيات المســيحية على اختالف فرقها قد تحددت، كما تحددت 
في الوقت نفسه الخطوط الكبرى للجداليات اإلسالمية التي تكررت بعد ذلك 
بُصوٍَر مختلفة أكثر تفصيًال أو تدقيقاً دون ان يعني اإلصرار عليها اقتحام أسئلٍة 

جديدٍة أو آفاٍق جديدٍة للجدل أو النقاش أو التفهم.
تحددت المعالم الكبرى للجداليات اإلســالمية ضد المسيحية من خالل 
أعمال رجلين اثنين؛ أحدهما مسيحي نسطوري اعتنق اإلسالم، واآلخر متكلٌّم 
متشــكٌّك فيما يبدو فــي األديان كلّهــا. األول: هــو علي بن رَبــن الطبري،

 Daniel Sahas, John of Damascus on Islam. Leiden 1972 :قــارن عــن جــدل يوحنــا الدمشــقي 1 ـ 
والمقالة المترجمة عن جدله من وضع دانييل ساهاس أيضاً بعنوان: الشخصية العربية في الجدل 
المســيحي مع اإلســالم؛ بمجلة االجتهاد، م28، 1995، ص 109 - 136. وانظر عن تيودور أبي قرة 
 Sidney H. Griffith: The Monasteries of Ninth-Century Palestine, مقالتَــي:  وجدلــه  والهوتــه 
Variorum. 1992, pp. 53 - 107. وقــارن ليحيى بن عدي: مقالة في التوحيد. دراســة وتحقيق األب 

 Gerhard Endress, the works of yahya ،1980 سمير خليل. سلسلة التراث المسيحي العربي، بيروت
Ibn ‘Adi, Wiesbaden 1977, pp. 99 - 106.

وكتاب نادين عباس من الممتاز والمشار إليه سابقاً (عن يحيى بن عدي وكتابه في الرد على الوراق).
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الذي عاش في القرن التاســع الميالدي، وألّف كتابــي: الرد على النصارى، 
والدين والدولة، اللذين وصالنا لحسن الحظ 1. وثانيهما: أبو عيسى الورّاق، 
الذي عاش في القرن العاشر، وألّف في المقاالت، وأوائل األدلة، والرّد على 
الِفرق المسيحية الثالث 2. ومن أواسط القرن العاشر الميالدي أيضاً وصلتنا 

رســالة الحســن بن أيوب التي يدعــو فيها أخاه 
علي بن أيوب لإلســالم بعد أن أســلم هو 3. أما 
الجاحظ ـ األديب الكبير في القرن التاسع ـ فقد 
شــارك برســالة صغيرة في الرد على النصارى، 
وكذا فعل القاسم بن إبراهيم الرّسي ـ كما شارك 

الكندي الفيلسوف برسالة في نقد التثليث 4.
ونجد بعد هذا أنّ كتب المتكلمين منذ القرن 
الرابع / العاشر تخّصص فصًال أو فصوالً للحديث 
عن المســيحية والرّد عليهــا، وصنيُعها في ذلك 

يشــبه صنيعها مع أديان ومذاهــب أخرى مثــل الزرادشــتية أو المانوية أو 
اليهودية 5. وتعود المؤلّفات الجداليــة الكبرى الُمفردة للظهور مع الغزوتين 

توفّي علي بن ســهل (رَّبن) الطبري على األرجح بعد عام 240هـ/855م. وقد نشر كتابه في الرد  1 ـ 
على النصارى األبوان خليفة وكوتش، بيروت 1959م. أما كتابه الدين والدولة فنشره منغانا في 

القاهرة عام 1923م.
نشــر A. Abel القســم الثاني من كتاب أبي عيســى الــورّاق في الرّد علـــى الثالث فرق من  2 ـ 
النصارى، عام 1949. ونشر القسم األول منه David Thomas عام 1992 ـ وكالهما اعتمادًا على 
كتاب يحيى بن عدي: «تبيين غلط محمد بن هارون» الذي أورد نصوصاً طويلًة من كتاب الورّاق 
 Emilio Platti, «La doctrine des Chretiens d’apres Abu ‘Isa ـ أعاد الناشــران تركيبها. وقــارن ب
Al-Warraq dans son traitè sur la trinitè»; in: Mideo, 20, 1991 ، واآلن نشرة ودراسة نادين عباس 

لرّد يحيى بن عدي على أبي عيسى الورّاق كامًال (بيروت، 2014).
لم تصلنا رسالة الحسن بن أيوب، بل وصلتنا شذراٌت مطوّلٌة منها في كتاب ابن تيمية: الجواب  3 ـ 

الصحيح لمن بّدل دين المسيح 312/2 - 345، 252 - 363.
قارن عن رسائل الجاحظ والرّســي والكندي بعبد المجيد تركي: الفكر اإلسالمي في الرد على  4 ـ 

النصارى إلى نهاية القرن الرابع/العاشر، مرجع سابق، ص 135 - 140.
مثل الباقالني في التمهيد، والماتريدي في التوحيد، والقاضي عبد الجبّار في الُمغني، وتثبيت  5 ـ 
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الصليبية والمغولية. فقد اتخذ المسلمون من رسالة بولس األنطاكي (حوالى 
1140 - 1180م) مطران صيدا التي أرسلها ألصدقائه المسلمين) 1) ذريعًة لبدء 
حركٍة جديدٍة للجدال بلغــت ذروتها في ثالثة ردود علــى مدى نصف قرن؛ 
وهي: رّد أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ/1285م) بعنوان: الدرة الفاخرة 
في الــرد علــى األســئلة الفاجــرة؛ ورّد محمد بن أبــي طالــب األنصاري 
(- 727هـ/1327م) بعنوان: جواب رســالة أهل جزيرة قبرص؛ ورّد ابن تيمية 
(- 728هـ/1327م) التفصيلي بعنوان: الجواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح. 
وُتختَتُم المرحلة الكالســيكية للجدال المشرقي برســالة ابن قيّم الجوزية، 

تلميذ ابن تيمية بعنوان: هداية الحيارى من اليهود والنصارى 2.
على أنّ الخط الجدالي األندلســّي مســتقل بعض الشــيء في األســلوب 
والمصطلح واألهداف عن الجداليات المشرقية؛ ونجد في سياقه بدايًة ابن حزم 
(- 456هـ/1064م) الذي كتب في الفصل في الِملــل واألهواء والِنحل صفحاٍت 
مبســوطًة في نقد العقائد والنصوص المقدسة عند المسيحيين، ثم الخزرجي 
(ت 582هـ/1187م) صاحــب: مقامع الصلبان، والجعفــري (ت 637هـ/1239م) 
صاحب: تخجيل من حرف اإلنجيل، والقرطبــي (ت 827هـ/1424م) صاحب: 

دالئـــل النبوة، وابن حــزم فــي الفصل، والشهرســتاني في الِملـــل والِنحل. لكــن الجويني 
(- 478هـ/1085م) كتب رســالًة صغيرًة مســتقلة في الرد على النصارى في تحريفهم لإلنجيل. 
وكذا فعــل الغزالي (- 505هـ/1111م) وفخــر الدين الــرازي (- 606هـ/1200م) متناولين جميعاً 

التحريف في العقائد المسيحية.
 Paul Khoury: Paul d’Antioche. Beirut, 1964; Thomas Michel, A Muslim Theologian’s :انظــر 1 ـ 
Response to Christianity - Ibn Taymiyyas Al-Jawab Al-Sahih, 1984, pp. 87 - 98.

ُطبع كتاُب (األجوبة الفاخرة) للقرافي في ذيل كتاب الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحٰمن  2 ـ 
باجه جي، بمطبعة الموسوعات بمصر 1314هـ/1896م. وبين يدي طبعة جديدة للكتاب من تحقيق 
بكر زكي عوض، مكتبة وهبة بالقاهرة 1987. أّما كتاب ابن تيمية: الجواب الصحيح، فبين يدّي 
منــه طبعة ذات أربعــة أجزاء في مجلديــن، مطابع المجد، مــن دون تاريخ. ولكتــاب ابن قيم 
الجوزيــة عدة نشــرات، وربما كانــت أقدمها تلك التــي بهامش كتاب (الفـــارق بين المخلوق 
والخالق) للباجه جي السالف الذكر. وبين يدي طبعٌة حديثة من الكتاب عنوانه بحسبها: هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. تخريج وتعليق مصطفى أبو النصر شــلبي، نشــر مكتبة 

السوادي بجدة، من دون تاريخ.
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(اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام وإثبات نبوة نبينا عليه 
الصــالة والســالم) 1). وربما أخيــرًا المؤلّف المســّمى بعبــد اهللا الترجمان 
(ت 827هـ/1424م) صاحب: تحفة األريب في الرّد على أهل الصليب 2، وهو 
ـ شأنه في ذلك شــأن ابن رَبن الذي يقع في بدء هذه السلسلة من الردود ـ 
مسيحي أسلم، وانشغل بحماية إيمانه وربما بحماية نفسه عن طريق الدفاع عن 

اإلسالم.
يقارب هــؤالء المجادلون من المســلمين في 
محاكمتهــم للمســيحية قضاياهــا تحت خمســة 
عناويــن، تختلف بعض الشــيء مــن مؤلّف آلخر 
بالزيادة والنقصــان أو اإلجمال والتفصيل؛ لكنها 
تبقى المنطلق في تلك الجداليات أياً تكن الحشوة 
التــي ُتعطى لها؛ تلــك العناوين هــي: التثليث، 
د، والصلب والفداء، والكتب المقدسة،  والتجس

والتاريخ، والشعائر واألحكام والعبادات.
وقد اختلفت المناهُج والُسُبُل في معالجة هذه 

العناوين وما تحتها؛ لكن يمكنُ القول: إنّ منهجين أو طريقتين ســادتا في 

أبو َعبيدة أحمد بــن عبد الصمد الخزرجي: مقامع الصلبان، حقّقه وقــّدم له وعلّق عليه محمد  1 ـ 
شامه (بعنوان: بين المسيحية واإلسالم)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة 1975 ـ وتحقيق عبد المجيد 
الشــرفي، تونس 1975 ـ والجعفــري: التخجيل، مصر، مطبعــة التقــدم 1320هـ، والقرطبي: 
اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام، نشر P. Devillard القسمين األولين منه في 
M. De Epalza, «Notes pour une Histoire des Polemiques anti- أطروحــة عــام 1970، وقــارن
 Chretiennes dans I’Occident musulman’’ In: Arabica, XVIII, 1971, pp. 99 - 116; E. Fritsch,

Islam und Christentum; op. cit. 15 - 16, 17.

عبد اهللا الترجمــان: تحفة األريـــب ط. M. De Epalza، روما 1971. وبين يدّي مقالة لألســتاذ  2 ـ 
عبد الواحد العسري عنوانها: «المناظرة بين اإلســـالم والمسيحية من خالل مجادالت محمد 
القيســـي ومحمد األنصاري للنصـــارى باألندلس»، صدرت ضمــن كتاب له عــن الجدل بين 
 Van Koningsveld and Wiegers, «The Polemical Works المسلمين والمسيحيين باألندلس. وانظر
 of Muhammad Al-Qaysi and their Circulation in Arabic and Aljamiado among the Mudejars in

the Fourteenth Century’’; In: Al-Qantara, 15, 1994.

���رب ا����د��ن �� 
 ��!�Y�N� �� �$�'ا���
 �N, �_���Z- ;$N$��'�
 q1% H'!I, ،�7و��� ;��F
 �Fآل Hّ� ا�/�ء �� ��ٴ
%����mدة وا��A�7ن أو اإل��4ل 
 W�, ��وا�!�A$6؛ �72
ا��p', �� #'J7 ا���ا�$�ت أ��ً 
.��� WJ1,ُ �!ة ا��/N�2 ا�,



160

المحور

األعّم األغلــب؛ األولى: الطريقة النصية، وهي التــي غلبت لدى المؤلّفين 
األندلسيين فيما عدا ابن حزم، وبعض المشارقة مثل ابن قيّم الجوزية. ويعني 
ذلك مقاربة نصوص العهديــن القديم والجديد ومتابعتها بدقٍة الســتخراج 
نة أحياناً. والثانية:  النقدات ووجوه التناقض فيها مع االستئناس بالقرآن والس
الطريقة الفلســـفية أو الكالمية؛ وهي تنظر إلى المسيحية باعتبارها بنيًة 
الهوتيــًة وعقليًة واحدة؛ فتقاربها على أســاٍس فلســفّي وكالمــّي، وتحاكمها 
محاكمًة تستند إلى المنطق العقلي المستفيد من التراث الفلسفي الهيلليني، 
وإن بدرجات متفاوتة. ويســلك هذا المسلك مؤلفون مثل الكندي الفيلسوف، 
وأبي عيسى الورّاق، والجاحظ، والقرافي. ويحاول ابن تيمية ـ أوسع المؤلّفين 

في الرّد على النصارى ـ الجمع بين الطريقتين 1.

II ـ ��7و�� ا���ل و��\���,+ 2

أوًال: التثليث: ترّكزت نقاشاُت المســلمين لمسألة التثليث منذ الكندي 
الفيلســوف (منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع الميالدي) وأبي عيسى 
الورّاق (العاشر الميالدي) على أمرين: البدء بعرض تاريخ المسيحية بشكٍل 
موجٍز حيُث ُتعد األريوسية فرقًة موّحدًة وأصًال تاريخياً ما لبثت المسيحية في 
تطورها أن انحرفت عنه باتجاه التثليث. واألمر الثاني مناقشــة المسيحيين 
في معنى الجوهر؛ إذ يذهب المســيحيون إلى أن اهللا جوهر. والمعروف أنّ 
المصطلح مستعاٌر عند الفريقين من الفلسفة اليونانية؛ لكنّ تعريفه مختلف 
لدى كلّ منهما؛ فالجوهر عند المسلمين هو «ما شــغل حيّزًا وقبل َعَرضاً»، 
وعند المسيحيين هو «القائم بنفسه»، والذي «ليس هو في موضوع». وتصل 
النزعة الجدالية الناقضة إلى ذروتها عندما يصلون لمناقشــة المقولة بأن 

 Muslim Response, 1984 :قارن عن منهج ابن تيمية الدراســة السالفة الذكر لتوماس ميشــيل 1 ـ 
وقد عادت لمعالجة هذا الموضوع بإسهاب عند يحيى بن عدي الباحثة نادين عباس في: نظرية 

التوحيد والتثليث عند يحيى بن عدي، مرجع سابق.
أفدُت في إيراد موضوعات الجدل وبعض مندرجاته من الدراســة القيمة لعبد المجيد الشرفي:  2 ـ 
الفكر اإلسالمي، الســالفة الذكر. وقد نشر األستاذ الشــرفي الكتاب مــرًة أخرى بدار المدار 

اإلسالمي ببيروت، 2009.
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اهللا ثالثة أقانيم 1. فالمفكرون المســلمون يرفضون ذلــك أياً يكن التعريف 
الذي يعّرفها به النصارى. ويجمع المجادلون هؤالء ـ وعلى رأسهم أبو عيسى 
الورّاق ـ على إنكار األقانيم لســببين: اختالفها من جهــة واتفاقها من جهٍة 
أخرى، واختصــاص كل أقنومٍ بصفٍة ال تنطبق علــى األقنومين اآلخرين. فال 
وجه لدى المفكّرين المسلمين ألن يختص أحد األقانيم باألبوة ـ أي بالوالدة 
األزلية للكلمة ـ وآخر بالبنــوة ـ أي بالتولد عن األب ـ وآخر بالروحانية في 
نطاق العقيدة الثالوثية المسيحية التي تجعل األقانيم مشتركة في األلوهية. 
فكما يقول أبو ســليمان المنطقي ـ في كتاب مبادئ الموجودات ـ: إنّ الذات 

واحدةٌ في الموضوع، كثيرةٌ بهذه الصفات؛ ولذا 
فقد أرجعوا مفهوم األقنوم إلــى مفهوم الصفة، 
ولم يجدوا مبّررًا لحصر األقانيم في ثالثة. فإذا 
كان القصد من نسبة العلم والحياة إلى اهللا (أي 
الكلمــة والــروح) تنزيهاً له عــن النقص؛ فهذا 
يوجُب نسبة صفاٍت أو أقانيم أخرى له كاإلدراك 
والسمع والبصر واإلرادة: وفي ذلك إثباٌت ألقانيم 
كثيرة. وُيطيُل المفكّرون المســلمون بعد مناقشة 
المسألة من حيث المبدأ في محاججة الملكانيين 

األرثوذكس في قولهم: «إنّ األقانيم هي الجوهر والجوهر غير األقانيم» 2. ثم 
يوجــزون في دحض مقالــة اليعاقبة والنســاطرة التي ُتطابــُق بين الجوهر 
واألقانيم. وتعوُد إطالتُهم في الرّد على الملكانيين إلى أنّ هؤالء كانوا أكثريًة 
بين المسيحيين في دار اإلسالم، وإلى أنّ األرثوذكسية هذه كانت دين الدولة 

في اإلمبراطورية البيزنطية الخصم التاريخي للخالفة اإلسالمية.
قارن عن ذلــك: مقتطفات من الكتاب األوســـط في المقاالت للناشــئ األكبر، مصدر ســابق  1 ـ 
ص 165 - 166، والمغني للقاضي عبد الجبّــار م81/5 - 85، واألجوبة الفاخرة للقرافي، ص 152. 

وانظر آراء الرّسي والكندي في الفكر اإلسالمي للشرفي، ص 299 - 300.
أبو عيسى الورّاق: الرد على التثليث، مصدر سابق، نشر D. Thomas ،1992، ص 76 وما بعدها،  2 ـ 
والمغني للقاضي عبد الجبّــار، م95/5، 101 - 103، وتثبيت دالئل النبوة له، ص 92 - 93. وقارن 

بالجواب الصحيح البن تيمية 330/2، واألجوبة الفاخرة، ص 318.
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والواقع أنه رغم الصرامة المنطقية المتجلية في الردود اإلسالمية على 
عقيدة التثليث؛ فإنّ هناك ذلك الُخلْف في فهم الجوهر، وهناك الخلط بين 
األقنوم واإلله عندما يذهب بعضهــم إلى أنّ القول بثالثة أقانيم هو كالقول 
بثالثة آلهة، ثم هناك غياب النظرة التاريخية للقول بألوهية المسيح وليس 

العكس.
د: ُيظهر المؤلّفون المســلمون ـ وبخاصٍة اليعقوبي  ثانياً: عقيدة التجس
المؤرّخ، والورّاق مؤرّخ الِفــَرق، والقاضي عبد الجبّار المتكلم ـ معرفة دقيقًة 
نسبياً بالمجامع وخالفاتها حول طبيعة المسيح 1. بل إنّ القاضي عبد الجبّار 
يحلل «قانــون اإليمان» معتبرًا أن الطوائف المســيحية الثــالث ـ الملكانية 
واليعقوبية والنسطورية ـ تتفق في أنّ المسيح ليس بعبٍد وال نبّي وال رسول بل 
هو إله في الحقيقة، وهو ابن اهللا نزل من الســماء وتجّســد في إنسان تام 
كامٍل من مريم. وباتحاده تعالى بالمســيح «حصلت للمسيح طبيعتان: طبيعٌة 
ناســوتية، وأخرى الهوتيٌة» 2. فاالبن ليس ابناً لألب على جهة النســل؛ لكن 
كتولد الكلمة من العقل، وحّر النار من النار، وضياء الشــمس من الشمس. 
ثــم يختلفون في طبيعة هذا التجســد ومتــى حصل وكيف. ويذكر األســتاذ 
عبد المجيد الشــرفي أنّ المسلمين ســعوا لدحض عقيدة التجسد من ثالث 
طرق: االعتمــاد على النصوص القرآنيــة النافية أللوهية المســيح، وتأويل 
النصوص اإلنجيلية بما يالئم المســـيحولوجيا اإلســـالمية، ومناقشة تلك 

العقائد باألدلة العقلية والبراهين المنطقية 3.
في المجال األول كانت ســـورُة اإلخالص حاضرًة فــي األذهان، وهي 
أســاس المفارقة المطلقة بين اهللا واإلنســان، بين األزلي والمخلوق 4. وفي 

تاريخ اليعقوبي 53/1 - 56، وتثبيت دالئل النبوة لعبد الجبّار، ص 94، والمغني لعبد الجبّار م31/5. 1 ـ 
قارن بنظرية التوحيد والتثليث لنادين عباس، مرجع سابق، ص 283 - 288. وتثبيت دالئل النبوة،  2 ـ 
ص 94. وقارن بمقتطفات من الكتاب األوســط للناشئ األكبر، ص 67 - 69، والتمهيد للباقالني، 

ص 87 - 88.
عبد المجيد الشرفي: الفكر اإلسالمي، ص 304. 3 ـ 

الرد على النصارى للجاحظ، ص 27، والتمهيد، ص 158 - 159. 4 ـ 
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المجال الثاني كان هناك تركيٌز علــى مجازية النصــوص اإلنجيلية تارًة، 
وتحريفهــا تارًة أخرى، أو صرفهــا عن ظاهرها بالتأويل الســتحالة القبول 
بالظاهر والنّصي 1. وفــي المجال الثالث عبر الناشــئ األكبر ـ في الكتاب 
األوسط في المقاالت ـ عن الرفض العقلــي والمنطقي للفكرة بقوله: «فإن 
صرنا إلى حّجة العقل لم نجد لقولهم (إنّ اإلنسان صار أزلياً، واألزلي صار 
إنساناً) وجهاً البتة؛ ألنهما إن كانا ثابتين على ذاتهما غير مستحيلين فليس 
يصير هذا هو هذا بجهٍة من الجهات. وإن لم يكونا ثابتين على ذاتهما فقد 

استحاال. وفاســد في العقل أن يســتحيل البارْى 
األزلّي فيصير محدثاً لم يكن فكان، ويســتحيل 

الُمْحَدُث فيصير أزلياً لم يحدث» 2.
ويفّصل الجداليون هؤالء الدوافَع واألســباَب 
التي أّدت للقول بألوهية المسيح فيحصرونها في 
ثالثة: كونــه ُولد من غيــر أب، وإتيانه باآليات 
العجيبة، وصعوده إلى الســماء 3. ثــم يحاولون 
دحضها سبباً ســبباً؛ ليعمدوا بعد ذلك إلى نقد 
مقاالت الفرق المسيحية الكبرى بالتفصيل واحدًة 

بعد أخرى مختصين الملكية أو الملكانية بالنقد األطول كالعادة، للسبب الذي 
ذكرناه من قبل.

والواقع أنّ الموطن الذي رأى فيه المفكرون المسلمون مجاالً للطعن في 
عقيدة التجســد فعمدوا الســتغالله بأقصى طاقاتهم الجداليــة؛ هو إصرار 

الرد على النصارى للجاحــظ، ص 36 - 37، والمغنــي لعبد الجبّار م113/5. وقــارن بالبيروني:  1 ـ 
تحقيق ما للهند من مقولة، ص 28 - 29.

مقتطفات من الكتاب األوسط، ص 82 - 83. وقارن بالتمهيد للباقالني، ص 102 - 103، والجواب  2 ـ 
الصحيح البن تيميــة 342/2 - 343. ويحــاول الغزالي في كتاب الرّد الجميل إللهية عيســـى 

بصريح اإلنجيل، نفي ألوهية المسيح بتتبع نصوص اإلنجيل الُموِهمة لذلك، وتأويلها.
الرّد على النصارى للجاحظ، ص 32 - 33، والرّد على النصارى البن ربن الطبري، ص 23 - 34،  3 ـ 
والتمهيد، ص 98 - 99، 101، والرّد الجميل للغزالي، مصدر سابق، ص 99 وما بعدها، والجواب 

الصحيح 326/2.
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المســيحيين على أنّ التجسد سّر ال ســبيل إلى إدراك ُكنْهه بالعقل البشري 
المحدود ال محالة، وغاية ما يســتطيع العقل بلوغه هو تقريبه من األفهام 1. 
بينما يرفض المفكرون المسلمون كل ما يتعارض والمعقول؛ وهو ما ال يمكن 

إقامة الدليل عليه بالبراهين العقلية 2.
ثالثاً: الصلب والفداء: في هذا المجال يستسهل المفكرون المسلمون 3 
األمر بالتركيز على تنافي الصلب مع األلوهية المفترضة للمسيح، كما أنهم 
يشــككون في الصلب ذاته لعدم التواتر فيه. كما يستســهلون عقيدة الفداء 
بالقول: إنه ال داعي للشعور الدائم باإلثم من ذنٍب ما ارتكبه اإلنسان الفرد؛ 
إذ إنه ال تزر وازرةٌ وزر أخرى، حسبما ورد في القرآن. ثم إنّ اهللا رحيٌم غفّار 
لعباده، فال حاجة لفاٍد يخلّص من حقد إلهــّي على خطيئة ما ارتكبها ذلك 
الفرد 4. وبذلك فإنّ نفي ألوهية المسيح يؤدي إلى نفي الفداء، أي إلى نفي 
ما يرمز إليه الصلب وما اكتسبه من أبعاد في المنظومة الالهوتية المسيحية. 
فبينما يرتبط الصلب أو يكتسب معناه بربطه بالقيامة من بين األموات؛ فإنّ 
القــرآن والمفكرين المســلمين يربطون بين حادثة الصلــب أو عدمها وبين 

صعود المسيح إلى السماء مع السكوت عن قيامته 5.
رابعاً: الكتب المقّدسة: يذهب سائر الجداليين المسلمين إلى أنّ التحريف 

قال يحيى بن عدي: «فــإنّ علماء النصارى وأهــل التُقى منهم يعتقدون أنّ كيفيــة اّتحاد االبن  1 ـ 
األزلي باإلنســان ليس يعرفها البشــر على كنهها، وإنما يشــبّهها من يشــبّهها بمــا ذكره على 
التقريب ال على التحقيق واالســتقصاء» (نادين عباس: نظرية التوحيــد والتثليث عند يحيى بن 

عدي، مرجع سابق، ص 286).
قارن بالمغني لعبد الجبّار م123/5 - 125، والتمهيد للباقالنــي، ص 89. وقارن برأي الورّاق في  2 ـ 

المسألة؛ في الفكر اإلسالمي للشرفي، ص 365.
هناك من يرّكز على اختالف األناجيل المنحولة حول يهوذا اإلســخريوطي وإلقاء شــبه المسيح  3 ـ 
عليه وصلبه بدالً منه؛ قارن بتفســـير الطبري م14/6 - 15، وتثبيت دالئل النبوة، ص 121 - 122، 

.140 - 137 ،132
تثبيت دالئـــل النبوة، ص 104، والتمهيـــد، ص 97 - 98، واألجوبة الفاخـــرة، ص 182، 304،  4 ـ 

والجواب الصحيح 319/2 - 320، وهداية الحيارى البن قيم الجوزية، ص 260 - 261.
الرد على النصارى البــن ربن الطبري، ص 125، والدين والدولة لــه، ص 141، وتثبيت دالئل  5 ـ 

النبوة، ص 165 - 166، والجواب الصحيح 324/2 - 325.
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وقع في الكتب المقّدسة عند المسيحيين تارًة بتحريف النص، وطورًا بالتحريف 
في التأويل 1. وفي مجال التحريف أو كتمان الشــهادة يأتي استخراج المسلمين 
لنصوٍص وإشاراٍت من العهدين «تبّشر» بالنبي محمد مثل الفارقليط في إنجيل 
يوحنا (اإلصحاح 14)، وإشارات أخرى كثيرة توّسع بعضهم في ذكرها أو تأويلها 
تأويــًال مناقضاً لفهم المســيحيين 2. على أن المســلمين ـ وقــد توافرت لهم 
اإلمكانيات في هذا الباب ـ لم ُيْعنَوا بهذا المبحث عناية دقيقًة متتبّعًة رغم أنهم 
أفردوا له رسائل خاصة في بعض الحاالت 3، وقد انتهت بهم بحوثهم في الكتب 
المقدســة المســيحية إلى النتيجة المفاجئة التي ذكرها ابن قيم الجوزية في 

«هداية الحيــارى» (ص 186)، فــي أواخر الحقب 
الكالسيكية للجدل ـ وهي: «ما بأيدي النصارى من 
الدين باطلُهُ أضعاف أضعاف حقّه، وحقّه منسوخ». 
أما ما نجده من عناية في هذه الناحية فتعود غالباً 
لمسيحيين اعتنقوا اإلســالم مثل ابن رَبن الطبري 
والحســن بن أيوب، وعبد اهللا الترجمــان، ويغيب 
لــدى هــؤالء إلى حــّد كبيــر مبحــٌث اعتنــى به 
الجداليون الُمحدثون من المســلمين، وهو مبحث 
إسناد الكتب المقدسة وتاريخيتها مقارنًة بالعناية 

نة. بتوثيق القرآن وإسناد الس

قارن برأي الحســن بن أيوب في الجواب الصحيـــح، 340/2، 344، 363. وانظر تثبيت دالئل  1 ـ 
النبوة، ص 154 - 155، والمغني م142/5 - 143.

علي بن رَبن الطبري: الرد على النصارى، ص 111، والجواب الصحيح 263/3 - 279، 2 ـ 
E. Fritsch: Islam und Christentum, op. cit. 74 - 96.

 Allard 3 ـ  مثل كتاب الجويني: «شفاء الغليل فيما وقع في التوراة واإلنجيل من التبديل» نشرة
(1968). وقد انفرد ابن حزم (- 456هـ/1064م) فــي الفصل في الملل واألهواء والنحل بإيراد 

نقٍد شــامل ومن جميع النواحي لنصــوص األناجيل. وقــارن عن التحريــف بالجواب الصحيح 
 Jean-Marie :356/1 - 371. وانظــر عن الكتابات فــي التحريف ومعانيه في اإلســالم الوســيط
 Gaudel, Robert Caspar: «Textes de la Tradition musulmane Concernant le Tahrif des

Ecritures’’, In: Islamochristiana 6 (1980), 61 - 104.

 Putman, L’Islam; op. cit. 47 - 51 واألجوبة الفاخرة للقرافي، ص 98 - 99؛
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خامساً: التاريخ والعبادات والشعائر واألحكام واألخالق: يتقدم القاضي 
عبد الجبّار (ت 415هـ/1024م) ســائر الجداليين المسلمين في عرض صورٍة 
ه تطــورًا تاريخياً باتجــاه االنحراف عــن الدعوة األصلية  متكاملــة لما يعد
للمسيح. فالمسيح ـ من وجهة نظره ـ جاء مصّدقاً لما بين يديه من التوراة، 
وعلى هذا كان أتباعه األوائل في تحريم الخمــر والخنزير وإجراء الختان، 
واالتجاه لبيت المقدس في الصالة، وتحريم يوم الســبت، وطقوس الذبائح 
واألضحيات. ثم ظهر بولس اليهودي األصل، المتأثر بوثنية الروم وعاداتهم 
فحوّل األجيال التالية من النصارى باتجاه عادات الروم وطقوسهم وأعرافهم. 
وتتفاوُت عباراُت عبد الجبّار في أسباب ذلك؛ فهو يذهب تارًة إلى أنه قصد 
من وراء ذلك إلى إغراء الروم أو بعض فئات الناس (النساء مثًال) باعتناق 
د في التحريف عبثاً وزندقًة. ويرى  المسيحية؛ لكنه ما يلبث أن يتهمه بالتقص
عبد الجبّار أنّ هذا االنحراف اســتمّر وتعّمق بإقبال القيصر قسطنطين ابن 
هيالنة على النصرانية؛ فأدخل على النصرانية ســائر العادات الوثنية التي 
كانت سائدًة في المملكة، بحيث انقطعت صلة المسيحية باليهودية من جهة، 

وبالنصرانية األولى من جهة ثانية 1.
ويشــترك القاضــي عبد الجبّار مــع ســائر الجداليين مــن المفكّرين 
المسلمين في نسبة َقْدٍر كبير من التحريف واإلفساد للمسيحية إلى القساوسة 
واألحبار وكبار رجال الدين 2، ومن هنا يأتي فهمهم للمجامع الكنسية، على 
أنهــا اجتماعاٌت من جانــب رجال الدين الكبــار عند المســيحيين للتحليل 
والتحريم؛ في حين يرى المســلمون أنه ال يجوز التحريم والتحليل إّال بأمر 
إلهي صريح عن طريق الوحي. يقول القاضي عبد الجبّار 3: «وهم في كل حين 

تثبيت دالئل النبوة، ص 149 وما بعدهــا، والجواب الصحيح 123/1 - 124. ويبدو أن إشــكالية  1 ـ 
بولس قديمة لدى الجداليين المســلمين، إذ يذكرها ضرار بن عمرو الغطفاني (حوالى 170هـ) 
في كتابه: التحريش. ولذا فالذي أحسبه أنّ للمســألة أصوالً في جداالت الفرق المسيحية قبل 

اإلسالم.
تثبيت دالئل النبوة، ص 174 - 175، 211 - 212. 2 ـ 

المرجع السابق، ص 94. 3 ـ 
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يجتمعــون إذا أرادوا تحليــل شــيٍء أو تحريمه، ويكون لهم فيه ســـنهودس 
ـ وتفسيره االجتماع للتقرير ـ فيفعلون ذلك، فإذا تقادم عهده قالوا: هذا ما 
مته تلك الجماعة إّال بظهور آيٍة أو معجزة». ويضرب القاضي عبد الجبّار  حر

ثالثة أمثلٍة لذلك 1:
جواز الزواج للجثالقة والمطارنة بدايًة ثم تحريم ذلك فيما بعد. ـ
جواز الجمع بين األختين في الزواج، ثم تحريم ذلك. ـ
جواز التزويج ببنت األخ، ثم جرى تحريم ذلك. ـ

وا  والواقع أنّ الجداليين المسلمين عندما عد
المسيح نبياً كسائر األنبياء، ما عاد بوُسعهم فهم 
العقيدة المســيحية في انفصالها عــن اليهودية 
النصية، كما أنهم ما تصوروا عبادًة وطقوساً غير 
عباداتهم وطقوســهم هم أو الطقــوس اليهودية 
التي عرفوها أولَ اإلســالم. وما كان المســلمون 
يعرفــون غيــر رجــاالت الفقــه المجتهدين في 
الفروع، فمــا أمكن لهم التســليم لرجال الدين 
المســيحيين بالســلطات الواســعة التــي كانوا 

يشــهدون ممارســتهم لها بناءً على الفهم المختلف تماماً لماهية المؤسسة 
الكنســية ودورها في الدين. والمعروف أنّ المؤسسة الدينية اليهودية تملك 
سلطاٍت واسعًة أيضاً، فال ندري لماذا لم يقولوا بأنّ المسيحيين ظلوا أمناء 

للميراث اليهودي في هذه المسألة؟ !
وقد كانت النظرةُ للرهبانية إشــكاليًة لدى المسلمين بسبب االختالف في 
تفسير اآلية الواردة بشأنها في القرآن، وقد كان الصوفية ينظرون إلى الرهبانية 
نظرًة إيجابية 2؛ لكنّ الجداليين المســلمين مجمعون في الحملة على الرهبانية 

باعتبارها مخالفًة للمتعارف عليه لديهم وفي عالم اإلسالم بشكٍل عام.
تثبيت دالئل النبوة، ص 171، 190. 1 ـ 

نقل ذلك الشرفي (الفكر اإلسالمي، ص 442) عن ماسينيون. 2 ـ 
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والطريــف أنّ الجداليين المســيحيين درجوا على تعيير المســلمين 
بالحرية الجنســـية التـي يشـــّرع لـها دينـهم بالقـول بتعــدد الزوجات 
وبالتـسّري، فيـعمد الجداليون المسلمون إلى عّد القول بوحدانية الزوجة 
وتحريم الطالق أمورًا من تحريف رجال الدين المسيحيين، ثم يأخذون 
على المسيحيين عاداتهم الجنسية المتحّررة، والتي تخالف تعاليم دينهم؛ 
متهمين المجتمعات المســيحية بقلــة الغيرة واالهتمــام بقضايا العرض 
والشــرف؛ وهذا مع اعتراف القاضــي عبد الجبّار بــأنّ المحصنات من 

المسيحيات تغلب عليهنّ أخالق التعفف 1.

III

عرْضُت فيما ســبق لجوامع آراء الجداليين المسلمين في المسيحية في 
العصور الوســطى، والصورة المســتخلصة من هــذه اآلراء تعّد المســيحية 
السائدة انحرافاً ُمغرقاً في ابتعاده عن الدين الحقّ. وجلي أنّ هذه الصورة ما 
كانت الوحيدة في المجال اإلسالمي الوســيط، فهناك اآليات القرآنية التي 
 ﴾ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ ُتثني على المسيحيين
[المائدة: 82]. كما أنّ هذه الصــورة اإليجابية كانت حاضرًة لدى الفئات ذات 
الصلة بالجوانب الدينية للحياة والســلوك مثل الصوفية الذين تشــير كتب 
تأمالتهم وطبقاتهم (مثل حلية األولياء) إلى آرائهم اإليجابية في الرهبانية 
على سبيل المثال. وهناك طبعاً الصورةُ التي تعرضها كتب أحكام أهل الذمة 
للعالئــق القانونية أو العرفية بين المســلمين وأهل الكتــاب داخل المجتمع 
اإلســالمي؛ وهي صورةٌ غير محببٍة؛ لكنها أفضل بما ال يقاس من تلك التي 
يعرضها الجداليون. ذلك أنّ كتب أحكام الذميين تقّدم اعترافاً للمسيحيين 
بدينهم وحياتهم وحرياتهم الدينية ال تســلّم لهم به كتب الجدال اإلسالمي 
مع النصارى؛ هذا وإن يكن ذاك االعتراف ناقصاً في بعض جوانبه االجتماعية. 
وال شــّك أنّ االنطباعات التي تتكــوّن لدى الدارس من عــروض المؤرّخين 

تثبيت دالئل النبوة، ص 167، 171. 1 ـ 
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المسلمين، وكتب الســمر والديارات ودواوين األشعار واألدب الشعبي؛ أدنى 
أيضاً إلى وقائع الحياة من صورتي الجداليين، وأصحاب كتب أهل الذمة على 
حد سواء. فيكون علينا هنا أن نســلّم بأنّ اإلطالقية والنهائية النابذة كانت 
على أشّدها لدى الهوتيي ديانات التوحيد الثالث على وجه الخصوص؛ وهي 

ما تزال كذلك حتى اليوم.
على أنه ليس في هذا االســتنتاج عــزاءٌ كافٍ 1. وبخاصة أننــا نعلُم أنّ 
الردود اإلســالمية التي ازدهرت في القرنين التاســع والعاشــر؛ ظهرت في 
أوساط جماعات مثقّفين متعقلنين ومتهلينين بدرجة أو بأخرى. ونعلُم أنه كانت 

بين أولئــك المثقفين علــى اختــالف دياناتهم 
عالقات حميمٌة أحياناً، وأنه كانت لذلك الجدل 
آداُبهُ ومناهُجهُ التي يسلّم بها ولها الجميع. وقد 
كان هؤالء يعرفون عن حياة ودخائل زمالئهم ما 
يحول من دون سوء الظنّ أو الشعور بالخطر في 
حقبــٍة وصلــت فيهــا العالقــات بيــن الديانات 
والثقافــات المختلفــة إلى درجة من االســتقرار 
واالستتباب تحول من دون توقع انقالبات مفاجئة 
تتهدد إحدى تلــك الجماعات: فهــل كانت تلك 

الردود والتنابذات في القرنين التاســع والعاشر بالذات عبثاً ثقافياً مجّردًا، 
ونشاطاً ذهنياً بحتاً يحتدم بين المثقفين كما يحدث في المجتمعات المعاصرة 
أحياناً؟ إنّ الذي يحولُ مــن دون المضّي في هذه التأملية الســاذجة بعض 
الشيء اإلدراك بأنّ االعتراف بإنسانية اآلخر وحريته الداخلية تقتضي احتراماً 
العتقاداته األساسية، ال نجدها في المجادالت اإلنكارية الجاحدة من جانب 
المسلمين والمسيحيين آنذاك على حّد سواء. فيبقى أن نقول: إن قطيعًة من 
نوٍع ما تســود بيننا وبين تلك الحقب الغابرة إلى حّد يســتعصي أحياناً على 

 Abdelmajid Charfi, «La function Historique de la Polemique :قارن برأٍي في وظائف هذا الجدل 1 ـ 
 Islamochretienne a l’époque Abbasside’’; In: Christian Arabic Apologetics During the Abbasid

Period (750 - 1258), ed. Samir Khalil and Jörgen S. Nielsen. Brill 1994, pp. 146 - 156.
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الفهم واالستيعاب، مهما حاولنا التوليف بين االختالفات والنقائض، واعتبار 
السياقات التاريخية بحيث تبدو تلك االختالفات متعقّلة ومفهومة.

ولنعد قليًال إلى السياق الجدالي الذي حاولنا تأمله فيما سبق، فنطرح 
عليه سؤاالً يبدو ساذجاً أيضاً لكنه غير بريء: ما عالقُة الصورة الكالمية أو 
ــع هنا في اســتقراء الصــورة القرآنية  الالهوتيــة بالقرآن؟ ال مجال للتوس
للمســيحية والمســيحيين كما ســبق أن ذكرت. لكنني أكّرر هنا أنّ الجدال 
اإلسالمي مع المسيحية منذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي، وحتى 
القرن الثامــن الهجري/الخامس عشــر الميالدي مــا كان قرآنياً وإن بدت 
عناوينه الرئيســة قرآنية. فال شــك أنّ هناك تمييزًا قرآنياً من نوٍع ما بين 
الدين المســيحي والمســيحيين؛ فالقرآن الكريــم ينكر ألوهية المســيح، 
والتثليث، والصلب والفداء، ويسلّم له بعد ذلك بكلّ ما سلّمت له به المسيحية 
ـ وُيعطي عن المسيحيين صورًة إيجابيًة بشكٍل عامّ، معتبرًا الديانة اإلسالمية 
اســتمرارًا من نوٍع مــا لها ولليهودية. أّمــا الجداليون المســلمون فيتنكّرون 
كالقرآن أللوهية المسيح؛ لكنهم يمضون ُقُدماً في تأويل وتعديل كل ما قرره 
له القرآن، ثم إنهم ال يسلّمون للمسيحيين بشيٍء مما سلّم به القرآن، حتى 

ما كان واضحاً وصريحاً في دفئه وإيجابيته 1 !
ودعونــا نمضي إلى ســؤاٍل آَخــَر أكثر التباســاً: هل عــرف الجداليون 
المسلمون المسيحية؟ وهل تفهموها وتفكّروا فيها؟ ال شّك أنهم عرفوا الكتب 
المسيحية المقدسة معرفًة جيدة، كما أنهم عرفوا تاريخها ونصوصها األخرى 
معرفًة كافية، كما يتبيّن من دقائق تتبعهم لتلك النصوص؛ لكنهم ما تفهموها 
في الغالب وال تفكروا فيها. فقد انصّب نقدهم على نصوص الكتب المقّدسة 
والميراث المسيحي االعتقادي والُعْرفي أو الكنسي؛ لكنهم ما فهموا أنّ جوهر 

المسيحية هو تجربُة المسيح نفسه، ودخائل عجائبيتها وأسرارها.

يعترف الجاحظ (في الرد على النصارى. ص 14، 21) دونما قصد أنّ العامة من المسلمين كانت  1 ـ 
 ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :ُتحسن الظن بالنصارى لثناء القرآن عليهم
° ± ² ﴾، ويرى الجاحــظ أنّ العامة «غلطت فيها» ! وقارن برّد ابن تيمية على «اّدعاء 

النصارى أنّ القرآن َمَدَحهُم» ـ الجواب الصحيح 64/2.
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إنّ هناك موازاًة من نوٍع ما أو تناظرًا من نوٍع ما بين المسيح في اعتقاد 
نة بالذات يعتقدون أنّ  المسيحيين، والقرآن في اعتقاد المسلمين 1؛ فأهل الس
القرآن هــو كالُم اهللا القديم؛ الذي جــاء في المأثور النبــوّي عنه: أنه ال 
تنقضي عجائبــه ! لكنّ هــذا التناظَر غائــٌب تماماً أو مغيــٌب أو من صنف 
الالمفكّر فيه (كما اعتاد محمد أركون أن يرّدد) لدى الجداليين والمفّسرين 

المسلمين !
علــى أنّ كل مــا قّدمناه عن ظــروف صعــود الحركــة الجدالية بين 
المســيحية واإلســالم، والتي بدأها فيما يبــدو يوحنا الدمشــقي وتيودور 

أبو ُقّرة؛ ال تجعل من الحقل الذي ازدهرت فيه 
واستمرت واضحاً أو مقنعاً أو منطقياً. فاإلسالم 
سرعان ما تحوّل إلى دولٍة هائلة االتساع والقوة 
وأُمة المؤمنين والمســلمين التــي تحّدث عنها 
النبي ژ في كتــاب المدينــة باعتبارها «أُمة 
واحدة من دون الناس»؛ وكانت تعد وقتها حوالي 
خمسة آالف نسمة، صار تعدادها منتصف القرن 
الثالــث الهجري / التاســع الميــالدي، حوالي 
العشرين مليون نسمة: فِلَم هذا الجدل الصاعق 

والخائف من المسيحية التي كانت دولتُها ما تزال تتراجُع، ومجموعاتها في 
دار اإلسالم تتضاءل عددًا وازدهارًا أمام تقّدم المسلمين، وتزايد أهميتهم 

السياسية والثقافية والحضارية؟
ال يمكن اإلجابُة على هذا الســؤال بشــكٍل واٍف أو كامــل؛ لكنّ جاذبية 
المسيحية في حيواتها الحانية، وســحر رهبانيتها وطقوسها؛ أمران ال يمكن 

يذكر ابــن النديم في الفهرســت (ص 230) أنّ ابــن ُكّالب كان يطابق بين القرآن والمســيح  1 ـ 
ــنة في القرآن ! لكنّ الغالب أنّ تلك كانت تهمًة من  فيقول: نقول في المسيح ما يقوله أهل الس
خصومه مــن المعتزلة، إذ كان يقول ِبِقَدمِ القرآن ألنه كالم اهللا. وقد رّد ابن تيمية في الجواب 
الصحيح 93/3 وما بعدها ـ على من يّدعي المشابهة بين عقيدة المسيحيين في المسيح وعقيدة 

المسلمين في أزلية القرآن. وقارن بالشرفي: الفكر اإلسالمي، ص 310.
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إنكارُُهما، أو إنــكارُ تأثيرهما في التراث العربــي والوعي العربي. وقد كان 
للمسيحية ميراٌث هائل من الكتابات والجماعات عندما ظهر اإلسالم. وصحيٌح 
أن دولتها ضعفت أمام الزحف اإلسالمي لكنها لم تختِف، وعادت لشيٍء من 
القوة بعد القرن التاسع الميالدي. وقد أسهم المسيحيون في الحياة الثقافية 
والعلمية إســهامات بارزًة ترجمًة ونقًال وإبداعاً. صحيٌح أنّ ذلك كلّه ما كان 
كافياً ألن يبعَث على الخوف أو التوجس؛ لكن ما كان من الممكن تجاُهلُهم 
بــأّي مقياس. ونحن نعلــم أنه رغم القطيعــة الظاهرة فــي الجداليات فإنّ 
المسيحية أثّرت في ســائر مناحي الحياة الدينية للمســلمين، بما في ذلك 
الكالميات والفقهيات والروحانيات؛ فضًال على تأثيرها الذي ال ينكُرُه أحٌد 

في الحياة الثقافية بشكٍل عام.
ويبقى أمٌر أرى أنه األشّد أهميًة وخطرًا في تعليل ما نحن بشأن دراسته 
واستكناهه؛ ألنه متعلّق برؤية اإلسالم لنفسه، ودوره في العالم، ومكانته في 
 التاريخ القُدسي والملحمي للديانات ولبني البشر. فقد وضع القرآن والنبي
ا نفســيهما  نفســيهما في ســياق الميراث الكتابي والنبوي اإلبراهيمي وعد
اســتمرارًا وإكماالً للديانتين اإلبراهيميتين السابقتين. وبذلك كان اإلسالم 
وا قرآنه كتاباً  بحاجة منذ البداية العتراٍف من جانب أهل الكتاب، لكي يعد
مثل كتبهم، ورســوالً نبياً مثل أنبيائهم. وتأرجح العالقات مع يهود المدينة 
دليٌل واضٌح على توتر العالقة بسبب مسألة االعتراف. وكذا األمر في مسألة 
المباهلة مع نصارى نجران في آخر حياة النبّي، وقد ظلّ ذلك كلّه حاضرًا 
في وعي المسلمين وال وعيهم حتى بعد أن صاروا أمًة ضخمًة وإمبراطوريًة 
ضخمة. وقد نشــأ أدٌب ضخم لديهم حول النبي والنبــوة ينصب كلّه على 
الدفاع عن نبيّهم ونبوته: نشأت مؤلفات الشمائل، ثم مؤلفات الخصائص، 
ثم مؤلفات المعجزات. وقد ضاقوا ذرعاً بتردد اليهود والمسيحيين في هذا 
االعتراف رغم اعترافهم هم دينياً بالدينين الســابقين بشــكٍل شبه كامل. 
وتدل المحاورات المسيحية واإلسالمية األولى على جّدية المسألة وخطورتها 
بالنسبة للمسلمين؛ من أقصوصة المباهلة، وإلى حديث سعيد بن عامر مع 
رجل الدين المســيحي، وجداليــات يوحنا الدمشــقي وتيــودور أبي قّرة، 
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ومقابالت طيموثاوس، ومجالس المأمون، ورســالة الهاشمي إلى الكندي. 
وهي كلها أحداٌث وأقاصيص تتطلب اعترافاً متبادالً ما تحقق إّال في أحيان 
قليلة وتحت وطأة اإلرغام بالقول: إنّ محمّدًا سلك في طريق األنبياء، أو أنه 
نبي مبعوٌث للعرب. ومــن هنا ذلك الُبعد األســطوري والقصصي في كتب 
الشــمائل والفضائل والخصائص النبوية: من الراهب بحيرا وإلى اعتراف 
األحبار والرهبان، وبشارات العّرافين والكُهان، ومعجزات النبي محمد التي 
ال تقل شأناً عن معجزات المسيح. ونحن نعرف أن النقض األشّد للمسيحية 
المتمثّل فــي محاولة القاضــي عبد الجبّار عنوانه: تثبيــت دالئل النبوة ـ 

وملّخصه: ما دمتــم ال تعترفون بنــا فنحن لن 
نعترف بكم ! وقــد ظلت هذه القضية إشــكاليًة 
ومعقدة في السايكولوجيا اإلسالمية إلى اليوم. 
تهــا متغيــرات المجمع  لقــد خفّفــت مــن حد
الڤاتيكاني الثاني، ومسالك البابا يوحنا بولس 
الثاني: لكنها عادت إلى االلتهاب منذ التسعينات 
من القرن الماضي، وظهرت خالل العقد األخير 
بوضوح في اإلســالموفوبيا الواسعة االنتشار في 

المجتمعات األوروبية اليوم.

;�,�F

يقول البروفســور عادل تيودور خوري في خاتمٍة لدراســته الضخمة عن 
الجدل البيزنطي ضّد اإلسالم؛ في تقويم مســارات ذاك الجدل ونهاياته 1: 
«إنهم الهوتيون مسيحيون غرباء عن عالم اإلســالم الثقافي، غير متعودين 
على مقوالته الدينية، يصرون على فهم القرآن حسب عالمهم الذاتي، وعلى 
ضوء آفاقهم الالهوتية الخاصة». وهو حكٌم يشــاركه فــي إصداره الباحث 
التونسي عبد المجيد الشــرفي، لكن على الجدل اإلسالمي ضد المسيحية، 

A.-Th. Khoury, Les Theologiens Byzantins et l’ Islam. Paris 1969, p. 312. 1 ـ 
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ولذا فــإنّ قراءة الجدل اإلســالمي ضّد المســيحية ينبغي أن تكــون قراءًة 
تجاوزيًة مثل قراءتنا لسائر التراث العربي اإلســالمي: االستيعاب النقدي، 

والتجاوز، وليس إحياء التُراث.
يقول أبو الحسن العامري في إحدى تأمالته لعالقة الدين بالدولة عند 

الساسانيين والمسلمين 1: الُملُْك بالدين يبقى، والدين بالُملْك يقوى !
لكن التجربة التاريخية اإلسالمية ُتثبت أنّ الدين دعم الُملْك؛ في حين 
ما أثّر ذهاب الُملْك على قوة الدين، فاألحرى بنا أن نُصغي لتأمليٍة أخرى من 
تأمليات العامري تقول 2: إنّ الحقّ متاٌح لمن أراد وأحّب أن ينطق به... وعلى 
السبيل إلى اهللا أعالٌم ظاهرةٌ وشواهد واضحة، ولن يعجز عن الوصول إلى 

الحق من سعى بصدق نيٍة في طلبه !

أبو الحســن العامري: كتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم. تحقيق ودراســة عبد الحميد غراب. دار  1 ـ 
الكاتب العربي بالقاهرة 1387هـ/1967م، ص 189.

كتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم، ص 123. 2 ـ 
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■  باحث وأكاديمي من مصر.

شكلت دعوة األستاذ اإلمام محمد عبده (1266 - 1323هـ/ 
1849 - 1905م) إلى ضــرورة اإلصالح والتجديد، تيارًا 
ى بعصر النهضة العربية الحديثة، بحيث  فكرياً عاّماً إّبان ما ُيسم
أصبح لها ممثلون ينافحون عنها ضــد نزعات الجمود والتقليد. 
وقــد تركزت جهــوده التجديدية ـ منــذ البداية ـ فــي فكرتين 
رئيســتين: تحرير الفكر من قيد التقليد، وإصالح اللغة العربية 

لجهة األساليب.
فقد الحظ الشــيخ اإلصالحــي أن نظام العيــش في عالم 
ل، وصارت المذاهب الفقهية ـ كما صار  اإلسالم أوشك أن يتعط
التصوف ـ عبئاً على المجتمعات اإلسالمية الحديثة والمعاصرة: 
«ولــذا فقد تعاون اإلصالحــي الجديد مع الســلفي الجديد في 
الدعــوة إلى فتح باب االجتهــاد، والحملة علــى التقليد ـ تقليد 
المذاهب الفقهية ـ والرؤية المنكمشــة للعالم. وفي حين هجم 
؛ أضاف  على الطرقية الصوفية، وعلى التقليد المذهبي الســلفي
اإلصالحي لذلك التنظيَر المأخوذَ عن المستشرقين والسياسيين 

■ � ا��ّ_�ب  � ��'
 ��N�

المفّكرين لدى  الجدال 
الحديثة  ا9زمنة  في  المسلمين 

للدعوة منهجًا  باعتباره 
أنمودجًا التصوف  وقضايا  المنار  مدرسة 
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األوروبيين الذين تعلم لغاتهم، بأن الحضارة اإلسالمية دخلت في ظلُمات 
االنحطاط ألكثر من ألف عام» 1.

د عبده تبدو واضحة المعالم في  خصوصية مدرسة اإلمام محم والحال أن
ا األصالة؛ فتتمثل في أن دعوة  وصفين رئيسين هما: األصالة، والشــمول. أم
ة بكل مقوماتها الحضارية بثوٍب جديٍد اقتضته  ل كيان أماإلمام اإلصالحية «ُتمث
ظروف التغيُر الـمســتمر، وروح العصــر الـمتغير، فكان اإلمــام متفاعًال مع 
ا الشمولية؛  ة وأصالته الذاتية. وأم عصره من دون أن يفقد روحانيتَه الخاص
فهي من الصفــات المحمودة للمفكر، بل هي ضروريــٌة لبروز الفكر وظهوره 
واســتمراريته وفعاليته. وهذه الشــمولية هي التي ُتعطي [الـمفكَر والمشروعَ 
] نوعاً من الحركة الذاتية واالندفاع االنسيابي من العقل الـمنور،  التجديدي

والقلب المتفتح» 2.
فقد حــرص اإلمام علــى تمييز منهاجه فــي اإلصالح والتجديد بســمة 
عــوة رأَي الفئتين العظيمتين  الوســطية، فكتب يقول: «ولقد خالفــُت في الد
ين ومن على شــاكلتهم،  ب علوم الد ة: طــال ب منهما جســم األُماللتين يترك
ب فنون العصر ومن هو في ناحيتهم» 3. ومن هذه الزاوية تحديًدا يمكننا  وطال
ة، وموقف مدرسة المنار بصفة  د عبده بصفة عام فهم طبيعة موقف اإلمام محم
خاصة من «قضايا التصوف والصوفية»، والذي اتســم بنقــد رؤى «الفئتين 
العظيمتين» لواقع التصوف اإلسالمي ومآالته؛ حيث غلب على الفرقة األولى 

رضوان السيد، ِفقه العيش وإلى أين يّتجه المســـلمون؟، ضمن أعمال: ندوة تطور العلوم  1 ـ 
الفقهيــة، ِفقه رؤية العالَــم والعيش المشــترك ـ المذاهب الفقهية والتجــارب المعاصرة، 
المنعقدة خالل عام 1434هـ/2013م، الطبعة األولى، (سلطنة ُعمان: وزارة األوقاف والشؤون 

الدينية، 1435هـ/2014م)، ص 30.
عالء الدين زعتري، خصوصية مساهمة اإلمام محمد عبده اإلصالحية في المسيرة الحضارية،  2 ـ 
ضمن كتاب: حداثات إســالمية؛ أوراق العمل المقدمة في ندوة حلب الدولية المنعقدة بمناســبة 
الذكرى المئوية لرحيل اإلمام محمد عبده، تشـرين الثاني/ نوفمبر 2005م، إعداد ماهر الشـريف 

وسابرينا مرفان، (دمشق: المعهد الفرنسي للشرق األدنى، 2006م)، ص 16.
محمد عبده، األعمال الكاملة لإلمام الشيخ محمد عبده، تحقيق وتقديم الدكتور محمد عمارة،  3 ـ 
الطبعــة الثانية، (القاهرة: دار الشـــروق ـ اإلســكندرية: مكتبة اإلســكندرية، 1427هـ/2006م)، 

خمسة أجزاء، الجزء الثاني: (في الكتابات االجتماعية)، ص 310.
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االتباع الذي أدى إلى االبتداع، فيما غالت الفرقة الثانية في رفضها للتصوف 
ة أنه مناٍف للعقل، مضاد للمدنية ! ة بُحجبالكلي

د رشيد رضا (1282 - 1354هـ/1865 - 1935م)  ف محموفي هذا السياق تلق
دعوة اإلمام اإلصالحية ـ في طوره األول ـ وساهم في انتشارها، حتى قال عنه 
 بهذا الشاب؛ ليكون مدًدا لي في حياتي؛ وألن اهللا بعث إلي األستاذ اإلمام: «إن
ة، ورشيُد يقوم ببيانها كما أحب» 1.  في نفسي أمورًا كثيرة أريد أن أقولها لألُم
د عبده في حياته، ومؤرخ سيرته  وقال عنه تشارلز آدمز: «كان أكبر تالميذ محم

ــر تعاليمه،  بعد وفاته، وهو الذي نشــر كتبه وفس
وكان أشد الناس أخذًا بها وسيرًا على سننها» 2.

وبحسب البعض؛ فإن االكتفاء بمساجلة أعداء 
العقيدة اإلســالمية لــم تكن المشــكلة الوحيدة 
د عبده «وإنما  ومحم من: األفغاني بالنســبة لكل
كانت فــي البحــث العميق عــن وســائل تجديد 
 االعتبار لإلســالم كما كان في طــوره التاريخي
األول، أيام النبي ژ والصحابة وكبار التابعين؛ 
 ليقوى المســلمون على مجابهة اإلسالم الصوفي
د في طوره األخير، ويستغلوه في اآلن نفِسه  المتجم

أداةَ مقاومٍة وتصد ألطماع أوروبة الرأسمالية في المنطقة اإلسالمية حديثاً» 3.
 ة «إسالَمْين» في وعي المصلحين اإلسالميين: إسالٌم معياري ثم على أن
نموذجي هجَرُه المسلمون وانصرفوا عنه، وإسالٌم آخر خاِضٌع لألهواء واآلراء 

محمد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام محمد عبده، (القاهرة: مطبعة المنار، 1931م)، ثالثة  1 ـ 
أجزاء، الجزء األول، (فصل: السعاية والدسائس)، ص 1018.

م له مصطفى عبد الرازق،  تشارلز آدمس، اإلسالم والتجديد في مصر، نقله عباس محمود، قد 2 ـ 
الطبعة األولى، (القاهرة: لجنة ترجمة دائرة المعارف اإلسالمية، 1935م)، ص 169.

محمد صالح المراكشـــي، تفكير محمد رشـــيد رضا من خالل مجلة المنـــار 1898-1935م،  3 ـ 
(تونس: الدار التونســية للنشــر، كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية. الجزائر: المؤسســة الوطنية 

للكتاب، 1985م)، ص 215.
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 د؛ فإن به. وعند المصلــح المجد ٌه ال ُيْعتــدوالبَدع ولذلك فهو فاســٌد ُمشــو
د عبده  ما يقصده محم اإلسالم األول هو «الصحيح» و«األصلي». ولذلك فإن
أو األفغاني بمفهوم «اإلسالم األصلي الصحيح»، كان تصورًا ذهنيا يرتكُز على 
نة كنٍص شارٍح، وعصر السلف  س، والس ثالثة أعمدة رئيسة: القرآن كنص مؤس
الصالح باعتباره العصر الذي ُطـبق فيه اإلسالم بصورته الحقيقية النقية؛ أي 

العصر الوحيد الذي كان فيه «اإلسالُم إسالماً» بحق ! 1
وهكذا ُسرعان ما وجد اإلصالحي والسلَفي نفَسْيهما يغادران إلى اإلسالم 
األّول: «اإلصالحــي إلى القيم اإلســالمية األصيلة في القــرآن وزمن النبوة 
نة وســيرة السلف الصالح.  والراشدين، والســلَفي إلى نصوص الكتاب والس
فالتجربة اإلسالمية الوســيطة (بعد زمن النبوة والراشدين) صارت في وعي 
الطرفْيــن ـ بحكم جمود التاريــخ والمذاهب ـ أمًرا ينبغــي الخالص منه... 
فالمثال الحاضر كان: النهــوض األوروبي، والنموذج المرفوض الحاضر هو: 
التجربة التاريخية اإلســالمية، والمثال الُمراد هو: اإلسالم األّول،؛ إنما من 

أجل تسويغ االستمداد من النهوض األوروبي» 2.
د عبده  أن يتم تضمين ممارسات الصوفية المعاصرين في زمن محم وبديهي
ورشيد رضا وإرجاعها إلى سياق التجربة التاريخية اإلسالمية، وليس إلى عالم 
المثال األّول. وضمن هذا التصور العام دار جدال واسع حول التصوف والصوفية، 
والدروشة والطرقية على صفحات «مجلة المنار» خالل حقبة زمنية طويلة امتدت 
سبعاً وثالثين سنة (منذ شهر مارس/آذار سنة 1898م تاريخ صدور العدد األول 
للمجلة حتى صدور آخر عدد منها في حياة رشيد رضا (العدد 10 من المجلد 34 

بتاريخ 30 محرم 1354هـ/ 30 يوليه 1935م) 3.
تسعى دراستنا هذه إلى إبراز موقف صاحب المنار من قضايا التصوف، 

أحمد صالح المال، جذور األصولية اإلسالمية في مصر المعاصرة: رشيد رضا ومجلة المنار  1 ـ 
1898-1935م، (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1429هـ/2008م)، ص 22.

رضوان السيد: ِفقه العيش وإلى أين يّتجه المسلمون؟، ص 30 - 31. 2 ـ 
اتخذت المجلة شعارًا لها عبارة عن حديث شريف هو: «إن لإلسالم صوى ومنارًا كمنار الطريق». 3 ـ 
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وتسليط الضوء على طبيعة الجداالت الفكرية التي دارت حول هذا الموضوع 
على صفحات المنار، وذلك من خالل العناصـر التالية:

أوًال: الجدال بشــأن التصوف في األزمنة الحديثة: مدرسة اإلمام محمد 
عبده نموذجاً.

ثانياً: المنار والتصوف: من النقد إلى الغلو.. قراءة في موقف محمد رشيد 
رضا، ويتضمن:

المنار ونور اإلسالم. ـ 1
أبرز قضايا التصوف في نقد رشيد رضا. ـ 2
الوالية وحصول الكرامات. ـ 3

ثالثاً: خاتمة.

األز�7;  �ـ�  ا�!Aـ�ف  %/ـ@ن  ا��ـ�ال  أوالً: 
ً �ه ��Rذ�4� ��N� ر"; اإل��م�� :;>��Nا�

إذا أردنا أن نتعرف على طبيعة الجدال الذي 
دار بشأن التصوف في مجلة المنار وسواها؛ فعلينا 
أن نمهد أوالً باستكشاٍف أولي حول موقع التصوف 
في سياق النهضة اإلسالمية ككل؛ خاصة وأنّ من 

شأن الكشف عن هذا الموقع، ومقارنة ما كان عليه قديماً وما آل إليه حديثاً، 
ح لنا طبيعة الســياق التاريخي الذي نما فيه التصوف اإلسالمي من  أن يوض
جهة، واستراتيجيات التعاطي معه ـ سلباً أو إيجاباً ـ في األزمنة الحديثة من 

جهة أخرى.
والحال أن مقارنة وضعية التصوف: نشأًة وسيرورًة ومآالً، ستُساعدنا حتماً 
د عبده ـ فيما  اد مدرسة اإلمام محمفي أن نضع «حملة النقد» التي قام بها رو
يتعلــق بموقفهم مــن الموروث الصوفــي ومتصوفة عصرهــم ـ ضمن إطارها 
ومكانها الصحيحْين. وأول ما يلفت االنتباه في ذلك األمر، هو مالحظتنا عدم 
إغفال رواد تلك المدرســة للتصوف كمنحى وُبعٍد مهمٍ جدًا من أبعاد النهضة 
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اإلسالمية الشاملة؛ بل أدركوه وأولوه عناية كبرى، فلفتوا االنتباه إلى مركزية 
هذا الـمكون الروحي العميق أوًال، وعِملُوا علــى تأكيد أصالته ثانياً، ووجهوا 
بعضاً من تالمذتهم نحو تحقيق نصوصه، والرد على مزاعم الـمستشــرقين 

التي تنزعُ األصالَة عنه ثالثاً.
د  ويكفي للتدليل على ذلــك، أن نذكر االقتراح الذي اقترحه اإلمام محم
 الثوري عبده، عندما يئس من إحداث النهضة عن طريق اإلصالح السياســي
ـ على طريقة أســتاذه األفغاني ـ فهَم أن يختار مجموعة من الشباب يربيهم 
. يقول اإلمام بشأن ذلك: «إذا يئسُت من إصالح األزهر؛  وفق الـمنزع الصوفي
فإنني أنتقي عشــرة من طلبة العلم وأجعل لهم مكاناً عندي في عين شــمس 
أُربيهم فيها تربية صوفية مع إكمال تعليمهم». وكان قد اقترح ذلك األمر على 
أســتاذه األفغانّي أيام كانا ينشئان مجلة «العروة الوثقى» في باريس. وُيعقب 
د رشيد رضا على ذلك بالقول: «ولو تم لألستاذ اإلمام هذا على الوجه  محم

الذي يريده؛ لكان أعظم أعماله فائدة» 1.
وفي مقالة له بعنوان: «األزهر واإلصالح»، يؤكد اإلمام أن نفَسه توجهت 
إلى إصالح األزهر منذ أن كان مجاورًا فيه، وأنه شرع في ذلك بالفعل، لكن 
حيل بينه وبين ما أراد، مثلما فِشــل في إقناع الشــيخ محمد االنبابي ـ شيخ 
مة ابن خلدون فيه ! ثم يقول بعد ذلك:  الجامع األزهر آنذاك ـ بتدريــس مقد
ر،  ا أْن ُيَعم بقاء األزهر ُمتداعياً على حاله في هذا العصر ُمحال؛ فهو إم إن»
وإمــا أن يتم خراُبه. وإنني أبذل جهد الـمســتطيع في عمرانــه، فإن دفعتني 
وارف إلى اليأس من إصالحه، فإنني ال أيأس من اإلصالح اإلسالمي، بل  الص
ين، فأُربيهم على طريقة التصوف  أترك الحكومة وأختار أفرادًا من المســتعد

التي رُّبيُت عليها؛ ليكونوا خلفاً لي في خدمة اإلسالم» 2.
د رشيد رضا  د عبده ومحم من األستاذ اإلمام محم كال ومن المعلوم أن
ا وافًرا من التربية الروحية في ُمقتََبل حياته. فقد كان للتصوف  قد نال حظ

تاريخ األستاذ اإلمام محمد عبده، الجزء األول، ص 130. 1 ـ 
األعمال الكاملة لإلمام الشيخ محمد عبده، الجزء الثالث، ص 191. 2 ـ 



181

للدعوة منهجًا  باعتباره  الحديثة  ا9زمنة  في  المسلمين  المفّكرين  لدى  الجدال 

في حيــاة اإلمام وفكــِره مكانة كبــرى ال ُتضاِهيها مكانة منــذ طلبه للعلم 
باألزهر الشــريف 1، حيث ظل ُمتأثرًا به لدرجة أنه ـ فــي مراحِله األولى ـ 
«أطلَق لنفِســه العنان في االســتغراق فيه، وكان يصوم النهار ويقوم الليل 
بالصالة والتالوة والذكر، ويلبس قميصاً خِشــًنا فوق بدنه، وُيجاهد النفَس 
ًقا ال ُيكلم أحًدا إال لضرورة اقتضتها  هد، وكان يمشــي ُمتطرف والزبالتقش

ِصالُتــه بالمدرســين والطــالب. وكان لكثــرة 
االنهماك في العلــم والفكر والنظــر ومجاهدة 
ه وَيْسَبح في عالم الخيال  النفس يخرج عن حس
حيث ظن أنه كان ُيناجي أرواح السابقين، وزاد 

ذلك عليه حتى ابتعد عن مخالطة الناس» 2.
ا الشيخ رشيد رضا؛ فقد نشأ نشأة دينية  وأم
ـم الِفقه وإجادة اللغة  خالصة حيث أقبل على تعلـ
العربية، وتأثر بالتصوف وقرأ فيه كثيرًا في شبابه 
الباكــر عندما التحق بالمدرســة الرشــيدية في 

د الجنْبيهي،  مما يلفت االنتباه، في هذا الســياق، تلك الحملة الشــعواء التي شــنها مبكًرا محم 1 ـ 
د  ين األفغاني، ومحم من: جمال الد ى ســنة 1346هـ/1927م، ضد كلب بالمسكين، المتوفالملق
عبده، وطه حســين، في كتابه «باليا بوزا [كذا] العصـرية»؛ حيث يصف ثالثتهم بالخروج عن 

الملة، ويتهم اإلمام محمد عبده بمعاداة التصوف ! يقول في ذلك:
 إني نشــأُت بعد بلوغ الرشــد وطلب العلم فــي األزهر الشــريف ُمصاِحباً لتلميــذ جمال الدين 
األفغاني [محمد عبده] ومحاذيــاً له قدماً بقدم بعدما أتى جمال الدين الديار المصـرية، وكثيرًا 
ما جالســُت الرجَل وتذاكرُت معــه... ولقد كان الفارق بينــي وبينه [محمد عبده] في الشــؤون 
رة في ســابقة األزل أنــه عاش في كنف أهل الطريــق أعواماً لينتفع بأســرار ما دونوه في  المقد
كتبهم من مجربات المتجردين الذين كانوا يريدون االنقطاع عن األســباب واالشتغال بما يصلح 
بينهم وبيــن ربهم... وكانت نهاية أمر ذلك الصاحب أنه أبغَض أهَل الطريق؛ ألن اهللا 4 حَرمه 
من مزايا أسرارهم؛ ألن نيته في العمل ما كانت ُمشاِبهًة لنيات المتجردين. فلما جمعته المقادير 
بجمال الدين األفغاني وسمع منه الطعن على الصوفية وعلى أئمة الدين وعلى الخالفة اإلسالمية 
ــم أنه العاِلم الوحيد، فــكان أول تلميذ له يجمع عليه من صبيان الطلبــة كل من ُكتب عليه  توه

الشقاء وُحقّت عليه كلمة العذاب !... فكنت أنا وذلك الصاحب في النهاية على طرفي نقيض».
 قارن بـ محمد الجنبيهي، باليا بوزا العصـرية، (القاهرة، من دون ناشر، من دون تاريخ)، ص 10 - 38.

اإلسالم والتجديد في مصر، ص 30. 2 ـ 

�ه، � ��N� �$/ا� @/R
وa$�', @/Rه ر.$� ر\� 
�'W ا�!�Aف وا�!�%$; 
 �>� �� ���72� .;$��Aا�
أن �uدرا_�، و�Xر
رأ���� �� ا�!�Aف
;ٍX�I%4�اً، و ً�$'"
ا��$� ر.$� ر\�.
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طرابلس، ثم انتقل منها إلى المدرســة الوطنية اإلســالمية التي كان ُيْشِرُف 
عليها شــيُخه حسين الجسر منذ ســنة 1883م في بيروت 1. وعندما نال رشيد 
ين حوالى 1896م، ومارس العمل في الصحافة  رضا اإلجازة منها في علوم الد
ة بهدف الوعظ واإلرشاد؛ فإنه كان قد تمكنت  وغشي المساجد والمحافل العام
ة اإلســالم أبي حامد الغزالي  منه الروح الصوفية لكثرة مطالعته لكتاب ُحج
«إحياء علوم الدين» 2، ومخالطته ألهل الطرق الصوفية في طرابلس؛ خاصة 

أتباع الطريقة النقشبندية 3.

حول نشــأة رشيد رضا قارن بـ أحمد الشـرباصي، رشـــيد رضا صاحب المنار: عصـره وحياته  1 ـ 
للشــئون اإلســالمية، 1389هـ ـ 1969م)، ص 117.  المجلس األعلى  (القاهرة:  ومصادر ثقافته، 

وحول الشيخ الجسر بصفة خاصة انظر: ص 231 - 246.
د رشــيد رضا، المنار واألزهر: كتاب يشـــتمل على مقدمة في ماضـــي األزهر وحاضره  محم 2 ـ 
ومستقبله وجناية مشيخة الظواهري عليه بعد تصدير فيما يجب لألزهر ورياسته، (القاهرة: 
مطبعة المنار، 1353هـ/1933م)، قارن بصفة خاصة ص 140 - 153 حيث يقول تحت عنوان «تألهي 
ونُْســِكي وتصوفي»: «وكنت أواظب على قراءة دالئل الخيرات، وتلقيت اإلجازة بها عن األســتاذ 
العابد العالم الشــيخ أبي المحاســن القاوقجي بســنده إلى مؤلفها... وقد حبب إلي التصوَف 
كتــاُب إحياء العلــوم لحجة اإلســالم أبي حامــد الغزالي، فكنت أجاهد نفســـي علــى طريقة 
الصوفية». وحول حظ اإلحياء من المنار قارن بصورة خاصة المجلد الثامن، ص 456، والمجلد 
العاشر، ص 502. ويشير رشيد رضا إلى نشــأته الصوفية في الفصل الذي عنونه بـ «فصل في 
ه الثالث هو الذي بنى المســجد المعروف  جد د فيه أنخالصٍة من تاريخ صاحب المنــار»، أك
 بجانب بيِته القديم، وكان عاِلماً صالحاً مشــهورًا بالكرامات، وقد أنعم عليه السلطان العثماني

ببراءٍة ُسلطانيٍة، وببراءاٍت أخرى في اإلمامة والخطابة. المنار واألزهر، ص 133.
ف  ض عائلته إلى التعسد لرشــيد رضا من التصوف، تعر ُر الموقف المتشد من األمور التي ُتفس 3 ـ 
من ِقَبل العثمانيين أيام ســلطنة عبد الحميد الثاني (ت 1918)، حيث ُصودرت أمالُكها وتّم تتبع 
بعض أفرادها وَســْجِن البعض اآلخر. ولعل مما هو الفٌت في هذا السياق أنه ما أن استقر رشيد 
س لصاحِبها ضد  رضا بمصـر حتى أعاد نشـــر نصوص «العروة الوثقى» التي اندثــرت، وتحم
الطُرقيينَ وعلى رأسهم الشيخ أبو الهدى الصيادي (1849 - 1909م)، الذي كان شيخ اإلسالم في 
عهد السلطان عبد الحميد، وشيًخا للطريقة الرفاعية في سورية. وكان الصيادي قد تولى نقابة 
األشراف فيها، ثم قلدُه السلطان عبد الحميد مشيخَة اإلسالم باآلستانة عند توليِه الخالفة سنة 
1876. وقد اســتمر الصيادي فــي خدمته ألكثر من ثالثيــن عاماً، إلى أن ُتوفــي منفيا بُصحبة 
الســلطان عبد الحميد بعد خلِْعه عن الســلطنة ســنة 1909. وقد عبر رضا عــن االنقالب الذي 
د عبده بالقول: «كان كل عدد منها  أحدثتهُ مجلة «العروة الوثقى» بنفســه قبل أن يلتقي بـ محم
كســلٍك من الكهرباء اتصل بي فأْحَدث من الهزة واالنفعال... مــا قذَف بي من طور إلى طور». 

تاريخ األستاذ اإلمام، الجزء األول، ص 303 - 304.
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وفي األحوال كلها؛ كان األســتاذ اإلمام يأخذ علــى عاتقة مهمة إصالح 
جميع ما هو فاســد ومستشــٍر في أوصال المجتمع العربي اإلسالمي، وتنقية 
الفكر اإلسالمي من شوائب الخرافات والبدع. وكان رشيد رضا ال يجرؤ على 
مخالفة منهج أســتاذه، وال يتوانى فــي وصفه بأنه «مصلح عظيم... ســليم 
الفطرة... قدسي الروح... كبير النفس» 1، معتبرًا نفسه «داعية له، ومدافعاً 

عنه في كل معركة من معارك جهاده» 2.
وليس أدل على مركزية مسألة «مقاومة البدع» من تخصيص رشيد رضا 
عنصــًرا خاًصا بها في اســتعراضه لفوائد جهود األســتاذ اإلمــام في إصالح 

وتجديد األزهر الشــريف، يقول فــي بيان ذلك: 
ين،  َتبع مــا ذُكر من إصالح اللغــة والفكر والد»
ي لمقاومة ما أفســد المســلمين من البدع  التصد
والخرافات، والتقاليــد والعادات، فصار أنصارها 
ـون بالتدريــج البطــيء وعاقبتُهــم االنقراض  َيِقلـ
والزوال وإْن راجْت سوقهم في هذه األيام، فظهر 
في كل من جاوه والجزائر شيخ أزهري من أنصار 
نة وعلماءها،  منهما يخذل الس البدع القبوريين، كل
ا بالنسبة إلى األزهر،  وينصر البدع ودعاتها، معتز

وُوِجد من دعاة األزهر في األرياف من نهى المسلمين عن الصالة خلف إمام 
سلفي العقيدة، يقول: إن اهللا تعالى ُمْستٍَو على عرِشه فوق السماوات من غير 

تمثيٍل وال تأويل. ولكن أكثر الوعاظ الظاهرين سلفيون أو غير خرافيين» 3.
 إلى بناء النظام اإلســالمي المفكر أو الحركي لقد انصرف اإلســالمي
الشامل وفق منطلقات عقائدية بمقتضى القرآن وخالفة الراشدين «وألنه كامل 
ولــه أصل عقائدي؛ فإنه ال يمكــن أن يتخالََل أو يتجــاوز أو يتداخل مع هذا 
لة  رفة، أو المعد [الواقع] القائم، وســواء أكان من النتاجات الغربيــة أو الص

تاريخ األستاذ اإلمام، ج 1، (صحبة األستاذ اإلمام)، ص 995. 1 ـ 
المصدر السابق 6، ص 996. 2 ـ 

المنار واألزهر، ص 10. 3 ـ 
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بمســاعي اإلصالحيين التوفيقيّيــن. وهكذا نالــت القطيعة مــع التقليد من 
؛ ألنه اعتبر أن وراءه فواتاً تاريخيا وانحطاًطا عمُره ألُف  الطرفين: اإلصالحي
؛ ألنه أراد الهرب من مكر التاريخ ومكر الحاضر مّرًة واحدة،  عام، واإلحيائي
أراد الهرب إلى اليقين، إلى نظام يصنُعهُ هو بنفسه، اعتقاًدا منه أنّه بذلك 

َيتوافق مع التجربة األولى» 1.
د رشيد رضا؛  أما عن ســُبل وآليات اإلصالح والتجديد التي اتبعها محم
فقد حاول المزَج ما بين طريقــة جمال الدين األفغاني (عن طريق االنخراط 
د عبده (اإلصالح عن طريق  في النشاط السياســي) 2، وطريقة أســتاذه محم
التربية) 3، وزاد عليهما الكتابة النظرية المكثفة في مجلة المنار؛ فكان عملُه 
اإلصالحي العامّ قد تبلور في ثالثة أشكال ُمتكاملة من حيث طريقة اإلصالح 

وبّث الدعوة السلفية، وهي:

ِفقه العيش وإلى أين يّتجه المسلمون؟، ص 31. 1 ـ 
عندما قام رشــيد رضا برحلته الرابعة في غضون الحرب العالمية األولى إلى الحجاز بهدف  2 ـ 
ر  الحج، قام بتهنئة الشـريف حسين بن علي (1854 - 1931م) بنجاح ثورته ضد األتراك، وسخ
أعدادًا من مجلة المنار للدفاع عنها وتمجيد صاحبها ســنة 1916. (نشـر أول فصل من رحلته 
في المنار بالمجلد التاســع عشـــر (1916 - 1917) ص 307 - 310. لكن ما أن اســتولى الملك 
عبد العزيز بــن ســعود (1880 - 1953م) على الحجــاز ومكة وانتصـر على خصمه الشـــريف 
حســين حتى بادر رشــيد رضا في رحلته إلى مكة لتهنئته وحضور مؤتمر إسالمي ُعقد هناك 
د  قْت عالقته بــه وأصبح رضا الممجعام 1925 للبحث في شــؤون الحكم والخالفــة، ثم توث
والمدافــع عن حكومته ! قارن بـ مجلـــة المنار، المجلد الثالث والعشـــرون (1922 - 1923)، 

ص 114 - 306، 383 - 441.
يصف رشــيد رضا مقاالت المنار االفتتاحية بأنها كانــت «زواجَر منبهَــًة، وبيناٍت في اإلصالح  3 ـ 
د لهم في  ُمجِملًة، ترشــُد المســلمين إلى النظر في ســوء حالهــم، ولنذرهــم الخطَر المهــد
ين، وما أضاعوا من مجد آبائهم  نيا وهداية الد استقبالهم، وتذّكرهم بما فقدوا من ســيادة الد
األوليــن، وتزعجهم إلى اســترداد ما فقــدوا، وإيجاد ما لم يجــدوا... وكان لتلــك المقاالت 
الخطابيــة االجتماعية والفلســفية تأثير عظيم في نفــوس القارئين... أما المنــار فكان يصف 
ة باإلجمال، ثم بالتفصيل واالستدالل، والغرض من كل ذلك: إعداُد النفوس  العالج ألمراض األم
للعمل العظيــم الذي نرجو أن يكون قد قــُرَب زمانُه ﴿ ¶ ¸ ¹ ❁ « ¼½ 
¾ ¿ Ä Ã Â ÁÀ ﴾ [الــروم: 4، 5]». مجلـــة المنار، مقدمــة الطبعة الثانية 

للمجلد األول من المنار، ص 7 - 8. [وردت اآلية في المجلة خطأ، بلفظ: وهو القوي العزيز].
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شــكل الكتابة الصحافية النظرية: وكانت وسيلته األولى واألساسية التي  ـ 1
مارسها طيلة المرحلة الثالثة من حياته، إذ حوت معظم فصوله الصحافية 
المنشورة في كامل مجلدات المنار (1898 - 1935م) جميع أفكاره، ومواقِفه 
، وفي  اإلســالمي من مختلف قضايــا عصره على صعيــد العالم العربي
ميادين السياسة والتربية واالجتماع واإلصالح الديني واالقتصادي.. إلخ.

د  ـ 2 شكل النضال واإلصالح بطريق التربية والتعليم في المدارس: وقد تجس
فعلياً بإنشائه «مدرسة الدعوة واإلرشاد»، التي بدأت العمل فعلياً منذ شهر 

أبريل 1912م إلى أن أغلقت أبوابها قبل انتهاء الحرب سنة 1915م.
شكل العمل السياسي المباشر: وقد تمثل في  ـ 3

رحالتــه السياســية العديدة وُمشــاركته في 
اللقــاءات اإلســالمية العامــة فــي الحجاز 
وفلســطين وغيرهما 1، وفي مشــاركته رئاسة 
المؤتمر الســوري العام للمباحثة في مسألة 
االســتقالل، ولكن هذا النشــاط السياســي 

المباشر كان محدودًا وظرفياً 2.

 ..�'iا� Wف: �� ا��7� إ��A!ا���7ر وا� :ً�$R�<
-�اءة �� ��-�N� Hَّ� ر.$� ر\�

شــكلت المنار ـ منذ بداية انطالقها ـ مالمح خاصة بالتيار اإلسالمي في 
ظل هيمنة االتجاهات الليبرالية على عالم الصحافة، حيث احتكر الصحافيون 
الســوريون ـ المســيحيون منهم بصفة خاصة ـ النشــاط الصحافي في مصر، 
وأشــاعوا الفكر الغربي ودعوا إلى التحــرر في مجــالت: المقتطف (1876م) 
وف (ت 1927م) وفارس نمر (ت 1951م)، والهالل (1892م)  لصاحبها يعقوب صر
لجرجي زيدان (ت 1914م)، وجريدة األهرام (1875م) لألخوين ِبَشــارة وسليم 
حول رحالته قارن بـ رحالت اإلمام محمد رشـــيد رضا، جمعها وحقّقها الدكتور يوسف إيبش،  1 ـ 

(بيروت: بدر للنشـر والتوزيع، 2000م).
تفكير محمد رشيد رضا، ص 51 - 52. 2 ـ 
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تقال. باإلضافة إلى صحيفة المؤيد (1889م) لصاحبها علي يوُسف (ت 1913م)، 
واللــواء (1900م) الناطقة باســم الحزب الوطني برئاســة مصطفى كامل (ت 
1908م)، والجريــدة (1907م) لســاُن حزب األمــة بزعامة لطفي الســيد (ت 

1963م)... إلخ.
ففي هذا المناخ العام ظهرت «المنار» في العشر األخير من شهر شوال 
 ســنة 1315هـ/ مارس ســنة 1898م؛ بهدف ُمناقشة مســائل اإلصالح الديني
واالجتماعي «وبيان اتفاق اإلسالم مع العلم والعقل، وُموافقته لمصالح البشر 
في كل قطٍر وكل عصر، وإبطال ما ُيورَُد من الشُبهاِت عليه، وتفنيد ما ُيْعَزى 
من الخرافات إليه... ولكنه بدا كاإلسالم غريباً، وممقوتاً من السواد األعظم 
ال محبوباً، يعشى نورُه خفافيَش البدع والخرافات، الذين أَِلفُوا تلك الظلُمات، 
حتى كتَب لنا خاِتمُة شيوِخنا األستاذ اإلمام: إن الحَق يْظهَُر في المنار عرياًنا 
في الغالب ليس عليه شيءٌ من الحلي والحلل التي تجذب إليه أنظار َمن لم 

يألفوا الحَق ِلَذاِته» 1.
 وكانت المجلة قد أعلنْت عــن هدفها منذ عددها األّول؛ أال وهو: «الحث
على تربية البنــات والبنين... في تحصيل وطروق أبواب الكســب واالقتصاد 
وشرح الدخائل الخادعة... والتأويالت الباطلة» 2. ونجحت بالفعل في أن تشيع 
«تياًرا فكرًيا ُمواِزًيا وُمناِفًسا وُمناِهًضا لنشاط هؤالء، ولفرض الثقافة العربية 
واالتجاه اإلســالمي ضمن حلبة الصراع الفكري والثقافي التي شهدتها مصر 
[منذ أواخر التاسع عشــر وأوائل القرن العشــرين]» 3. لكنها احتاجت خمس 
اء ويتسع انتشارها بعد أن بدأت في السنة األولى  سنوات كاملة لتروج بين القر

كجريدة أسبوعية ذات ثماني صفحات.
وعلى كل حال؛ فإن ما يهُمنا هاهنا هو دراســة موقف صاحب المنار من 
التصوف والمتصوفة، إذ نالحظ أن اهتمامه بهذا الجانب قد استغرق صفحات 

مجلة المنار، مقدمة الطبعة الثانية للمجلد األول من المنار، ص 2. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد األول، مارس 1898، ص 11. 2 ـ 

تفكير محمد رشيد رضا من خالل مجلة المنار، ص 58. 3 ـ 
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طوال من أعداد المنار، حيث سادت حالة الجدال بشأنه بين المنار وصاِحبه 
من جهة، واألزهر الشريف ممثًال في شيخه الظواهري والشيخ يوسف الدجوي، 

ومجلة نور اإلسالم من جهة أخرى.

1 ـ المنار ونور اإلسالم
في هجومه على الشــيخ الظواهري اتخد رشــيد رضا من مســألة تصوِفه 
ُمنطلقاً لذلك الهجوم حيث قال: «ُولي المشــيخة والرياســة بعده [المراغي] 

األستاذ الشــيخ محمد أحمد الظواهري، ففرح به 
دون،  الجامدون والبدعيون، ووجم المستقلون المجد
ق بعد ذلك لمجلة  وخابت آمال المصلحين» 1. ويتطر
«نور اإلسالم» الصادرة عن األزهر، فيقول عنها: 
«ثــم إنهــا بســيطرته [الظواهــري] ُتداِفــُع عن 
الخرافات والبدع الفاشــية في البالد، والـُمفِسدة 
للعقائد واألخــالق واآلداب، وتؤولها للمفتونين بها 
بضروب الســخف واالحتماالت التــي يتأولون بها 
عــون أن فائدته ـ على  أغالط المؤلفين فيمــا يد

بطالنه ـ تشحيُذ األذهان» 2.
ويقيم رشــيد رضا ســجاالته حول تنازع المجلتين: «نور اإلسالم» التابعة 
لألزهر من ناحية، ومجلة «المنار» من ناحية أخرى، على أساس أنه صراع ما 
ــنة من جهة، والجمود والبدعة من جهة أخرى ! ولما اشتد  بين: اإلصالح والس
ة في جرائِدها فيما  الخالف ما بين الجانبين نشــر مقاالً بعنوان: «بيــاٌن لألُم
شجر بين المجلتين من التنازُع في نَْصر مجلة األزهر للبدع االعتقادية والعملية 
وتأويلها لما ُيخاِلُف النصوص والســنن القطعيــة»، وكان عنواُن المقال: «في 

نة» ! 3 موضوع التنازُع بين المجلتين، أو بين اإلصالح والجمود والبدعة والس

المنار واألزهر، ص 12. 1 ـ 

المنار واألزهر، ص 15. 2 ـ 
اهم  اه خشــية َمن ســمالمنـــار واألزهر، ص 17 - 25. ويضيف رضــا ُبعدًا آخر لهذا التنازع ُمؤد 3 ـ 
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والحال أن مفهومة حول «البدع االعتقادية والعملية» ينصرُف بداهًة نحو 
التصوف على وجه الخصوص؛ وهو مــا يؤكده قوله في مقاله هذا: «َبْيَد أني 
أنكرُت على مجلة نور اإلسالم األزهرية الرسمية ما تنشره له [يوُسف الدجوي] 
ة، وال سيما بدع  ة األُم من المقاالت والفتاوى في تأييد البدع الفاشية في عام
ة في هذا العصر  ابية خاص ة والوه القبور وُمنكراِتها والطعن على السلفية عام
الذي أظهر فيه العالم اإلســالمي كله في الشــرق والغرب والوســط كمصر 

ـ حرسها اهللا ـ العطَف على الدولة السعودية والدفاع عنها» 1.
كما أنه لم يتوان عن وصف الشــيخ الدجوي بلقب «نصير البدع وخاذل 
نة» 2. وانتقد في السياق ذاته: «البدعَة التي ابتدعها المؤذنون بمصر في  الس
القرن الثامن؛ وهي زيادة الســالم على النبي ژ في آخر األذان، ثم زيادة 
الصالة مع السالم، وزيادة نداء السيد البدوي أيضاً بعد أذان الفجر. أفتيُت 
في المنار بأنها بدعة في شعار ديني تدخُل في عموم قوله ژ : «وكل ُمْحَدثٍَة 

بدعة، وكل بدعٍة ضاللة»، وأفتَْت مجلة نور اإلسالم بأنه «بدعٌة حَسنَة» 3.
ابية ودخولها على خط التنازُع بشأن شرعية أو  الجدال بشأن الوه على أن
ِة اللهجــة فيما بين المتنازَعْين !  ال شــرعية الطقوس الصوفية قد زاد من حد
ابية  ه على الشــيخ الدجوي يعيُب رشــيد رضا عليه الطعنَ فــي الوهففــي رد
«وتأويل البدع والخرافات الفاشية عند غيرهم، وترى رزاياها ومفاسدها في 

الجامدين والخرافيين بســبب «اشــتهار مجلة المنار في العالم اإلســالمي وما يرونه فيها من 
استفتاء ُمسلمي الشـــرق والغرب إياها في كل ما يشكل عليهم من أمر دينهم، وال سيما شبهات 
الماديين والمبشـرين وغيرهم، وكُبر عليهم نشـــُرنا لمناقب األستاذ اإلمام وإصالحه وتجديده 

لإلسالم فيها». المصدر نفسه، ص 21.
مٍة حيث ألف شــيُخ الجامع  في موضــعٍ آخر يجعل موقــَف الدجوي منه جــزءًا من حملــٍة ُمنظ 
األحمدي بطنطا سنة 1335هـ لجنة من علماء األزهر لبيان أغالط المنار المخالفِة للشرع والرد 
عليها، ونتيجــة لذلك أعلنَ الحرب على المنار اثنان منهم: أحدهما األســتاذ الشــيخ يوُســف 
الدجوي، واآلخر المرحوم الشيخ عبد الباقي سرور، فشـــرعا في نشـر مقاالٍت لهما في جريدة 

اسمها «األفكار». نفسه، ص 42 - 43.
المنار واألزهر، ص 22 - 23. 1 ـ 

المنار واألزهر، ص 124. 2 ـ 
المنار واألزهر، ص 22 - 23. 3 ـ 
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بالدنا ِمن توجه األلوف بل الماليين من الجاهلين في قضاء حاجتهم، وشفاء 
مرضاهم، واالنتقام من أعدائهم إلى أضرحة الميتين حتى من ال ُيعرف لهم 
ون إليها  رًة، فيشدفي اإلسالم ذكٌر وال قَدُم صدٍق، وربما كانت أضرحتهم مزو
بون إليها القرابيــن، ويفتيهم بجواز ما  حال ويحملــون إليها النذور، وُيقر الر
يفعلون من اســتغاثة الموتــى ودعائهم، ويتــأول لهم ذلك بالمجــاز العقلي 
والمجاز اللغوي بقرينة كونهم مسلمين موحدين، وكلنا نعلم أن السواد األعظم 
منهــم لم يتلق عقيدة اإلســالم من عالــم، وال من كتاب من كتب اإلســالم 

الصحيحة؛ وإنما يتلقونه عن أمهاتهم وجداتهم وأقرانهم ولداتهم» 1.

2 ـ أبرز قضايا التصوف في نقد رشيد رضا
علــى الرغم مــن النشــأة الصوفيــة المبكرة 
د رشــيد رضا؛ إال أنه ُسرعان ما هجر طريق  لمحم
التصوف ُبعيد انخراطه في الطريقة النقشــبندية. 
ومما له داللة في هذا السياق رسالته التي نشرها 
في المنار ثم أعاد نشرها في كتاب مستقل فيما بعد 
بعنوان: «الحكمة الشــرعية في محاكمــة القادرية 
والرفاعية». وأغلب الظن أنه ألفها بعد إتمام تعلمِه 
بطرابلس الشام، وقبل هجرته إلى مصر، وُيرجح أن 
يكون تاريخ تأليفها سنة 1896م. وهي رسالة قصيرة 
فــي مهاجمة الطرق الصوفية المنتشــرة بســوريا، 
والدفاع عن الزي اإلســالمي، وإثارة الجدل بشأن 

الكرامات والخوارق، ونقد األباطيل الموجودة بكتب أبي الهدى الصيادي 2.
ة  ع جدل صاحب المنار ـ فيما يتعلّــق بالتصوف وقضاياه ـ على عدويتوز
ا، إذ تشكُل موقفهُ العام في هذا الموضوع،  مسائل رئيسية أَْوَالها اهتماًما خاص

وهذه المسائل هي:

المنار واألزهر، ص 30. 1 ـ 
راجع عرض رشيد رضا للرسالة في المنار واألزهر، ص 189 - 191. 2 ـ 
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ل.•  قضية التوس
الوالية وحصولُ الكرامات.• 
ؤيا ـ المكاشفات).•  ق بالروحانيات ـ الرالمعرفة الروحانية (التحق

م بدورنا اتجاهات النقد عنده إلى ما يلي: ويمكننا أن نقس
ما يتعلّق بالممارسات والطقوس والشعائر الصوفية. ـ
وما يختص بنقد المقوالت واالعتقادات النظرية. ـ

على أننا ســوف نقتصر هنا على تفصيل موقفه من مسألة الوالية ووقوع 
الكرامة. فقد أولى صاحب المنار عناية خاصة بالتصوف اإلســالمي ككل في 
ســياق «الدعوة إلى اإلصالح اإلســالمي بجميع أنواعه؛ وال ســيما الديني... 
وال سيما (منكرات الموالد)». وكان أول نقد صريح وجهه إلى علماء األزهر في 
العدد الذي صدر في شعبان سنة 1316هـ/ سبتمبر 1898م، حول ما أطلق عليه: 
«بدعة احتفالهم بمولد اإلمام الشافعي الذي يسمونه (الكنسة)؛ ألنهم يكنسون 

ك بها» 1. مون ُكنَاستَها بينهم للتبر ة الضريح، وُيقسفيه قب
وال شك أن جزءًا كبيرًا من الجدل بشــأن التصوف على صفحات المنار 
كان يتعلّق بالممارســات العمليــة لجموع المتصوفة؛ نظــرًا ألنها ألصق بحياة 
المجتمعات اإلسالمية من جهة، وألن المقوالت الصوفية النظرية أو الفلسفية 
مقتصرة على النخبــة المثقفة على عكس الجوانب العملية التي تشــمل عموم 
الناس من جهة أخرى. ولهذا عاد رشيد رضا لمناقشة هذا الموضوع ثانية في 
العدد التاســع عشــر من المجلد الثاني في مقالة له بعنوان: «كنســة اإلمام 
الشافعي وبدع حفلتها»، رحب فيه باتفاق شيخ الجامع األزهر مع مفتي الديار 
المصرية على إزالة هذه البدع تدريجياً، فأزاال هذه البدعة وبدعة نقل العَمامة 
التي ُتوضع على القبر من رأس عالمٍ إلــى رأس آخر؛ ألن هذين العملين من 

عبادات الوثنيين في الهند» ! 2

مجلة المنار، المجلد الثاني، ص 318. والمنار واألزهر، ص 203. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، ص 624 و 425. 2 ـ 
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ن العدد التاسع من المجلد الثاني نص محاورٍة كانت قد جرت  كما تضم
د بخيت بعنوان: «تعليم العلم الصحيح والخرافات  فيما بينه وبين الشيخ محم
»، تركــزت أيضاً حول «ســكوت العلمــاء عن إنكار  في المســجد الُحَســْيِني
الخرافات الوثنية التي يأتيها الجماهير فيه وفي أمثاله». والالفت للنظر في 
هذه المقالة أنه يستعيد فيها حوارَ إبراهيم ‰ مع قوِمه بشأن عبادة األصنام 

التي كانوا لها عاكفين ! 1
وفي المجلد الثالث كتــب مقاالً بعنوان: «المولد الحســيني والمنكرات 
والبدع والعلماء»، واصفا إّياه باالحتفال األكثر بدًعا ومنكرات، ومن بَدِعه: بيُع 

التماثيــل الُســكرية وهي من خصائــص الموالد 
الموروثة من العبادات الوثنية، وشعائُر الذاكرين 
مع الذاكرات، واألولياء مع الوليات في المسجد. 
ثم يتســاءل في نهايــة المقال: أليــس األجنبي 
معذورًا إذا اعتقد أن هذه الموالد من لُباب دين 

اإلسالم ومقت الدين ألجِلها؟! 2
وكان قــد بــادر بعقــد درس في المســجد 
الحسيني أتبَعهُ بمقالة في المجلد الثالث بعنوان: 
«دْرُسنا اإلصالحي في المسجد الحسيني وما كان 

له من التأثير أو الثورة»، ذكر فيه أن الشــيخ علي الببالوي ـ أمين صندوق 
 ـ ال ُترضيه التعاليم الخرافية التي يفعلها العوام، وأنه ال بد المقام الحسيني
م من الخرافات والبدع التي أقبُحها:  من تطهير هذا المكان الشريف المعظ
ــح به]، والذي ُيخشــى أن يختل  تعظيم عمود الُرخــام تعظيماً دينياً [التمس

اعتقادهم بأصل الدين بسبب ذلك» 3.
كما استغرق نقده لمظاهر االحتفاالت بالمولد حيزًا كبيرًا من اهتماماته، 

مجلة المنار، المجلد الثاني، ص 72. والمنار واألزهر، ص 209 - 210. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثالث، ص 427. 2 ـ 

المنار واألزهر، ص 234 - 238. 3 ـ 
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حيث أفــرد لها مقاالً في العدد العاشــر بعنوان: «تأويل بعــض علماء األزهر 
لخرافات القبوريين في الموالد»، أكد فيه أن األولياء كسائر األموات ال يملكون 
 ا وال نفعاً ال بالذات وال بالواسطة والشفاعة. وأن للناس، وال ألنفســهم، ضر
االحتفال بالموالد ما هي إال اعتقاداٌت فاسدةٌ ُمْفِسَدةٌ لدين الناس ودنياهم. ثم 
وجه تحذيرًا لعلماء األزهر قال فيه: «َوْليَْخَش اهللاَ أهُل العمائم الذين ُيؤولون 
لهم بأنهم ال يعتقــدون أن للولي ُقدرة يقدرُ بها على النفــع والضر، فيكونوا 
وثنيين ُمشــركين؛ وإنما يعتقدون أن البركات تنزل عليهم من عند اهللا تعالى 
ُمونهُ  فتزيد في رزقهم وأعمارهم، وتشفي مرضاهم بواســطة الولي الذي ُيعظ

ويحتفلون بمولده» 1.
ثم عاد فأعاد فتح ملف «االحتفال بذكــرى المولد النبوي وُمنكراته» في 
العدد الخامس عشر مرة أخرى، وذكر فيه أن هذا االحتفال ُتقام فيه «للفسوق 
كل سوق، وُيؤتى فيه جميُع أنواع الفجور والعقوق، وما عساه يوجد فيه من عمل 
ين وأحكام الشريعة، وممزوٌج بالبدع  فهو مخاِلٌف لُســنَن الد ظاهرُه خيٌر وبر
ونه ِذْكرًا» 2. وقد أتبع تلك المقالة بنشــر  والمنكــرات؛ كالرقص الذي ُيســم
«مقالة تاريخيــة إصالحية في الموالد»، طالب فيها العلماءَ وشــيَخ مشــايخ 
نة من  ُد السالطرق الصوفية بمنع «الفواحش والمنكرات»، واســتبدال ما ُيؤي

الوعظ والعلم بالبدع 3.
ونشر في المجلد الثالث مقاالً آخر بعنوان: «الموالد والمواسم: هل ُيمكن 
 فيه على الذيــن يقولون: إن االنتفــاعُ بها؟ ! مصاُب اإلســالم برؤســائه»، رد
اجتماعات الموالد َمعارُض عامة وأســواٌق للتجارة نافعــة. ويتهمهم بأنهم قد 
«عُموا عن كل ما في القرآن من األصول االجتماعية حتى ال تكاد تِجُد في كتُب 
ة». وأتبع ذلك المقال بآخر  علمائهم ـ فضًال عن كالمهم اللفظّي ـ ذكرًا لألُم
عنوانه: «في االنتفاع بالموالد أو منع مفاسدها»، ذكر فيه أن لذلك طريقتين: 
أقربهما إصالُح الحكومة إْن أرادت، والثانية: العلماءُ ومشيخُة الطرق. وألمح 

مجلة المنار، المجلد الثاني، ص 74. والمنار واألزهر، ص 210 - 211. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، ص 288. والمنار واألزهر، ص 213. 2 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، ص 289. والمنار واألزهر، ص 214. 3 ـ 
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إلى اتهام البعض علماءَ األزهر بعدم الرغبة في ذلك؛ لحصول منفعٍة ماديٍة 
َد رفضه لهذه االتهامات على إطالقها 1. من وراء هذه االحتفاالت ! وأك

ــل»؛ فقد نشر مقالين طويلين في المجلد  ق بموضوع «التوسأما فيما يتعل
الرابع بعنوان: «الواسطُة بين الخلق والخالق والرد على بعض العلماء فيها». 
ـ «حماية عقيدة  معوالً فيهما كثيرًا على رســالة ابن تيمية التي ألفها بحسبه ل
التوحيد التي هي أساُس دين اهللا على ألسنة جميع أنبيائه. لكن أحد العلماء 
ى للرد عليها فجمع لبعض الميتين الخرافيين في المســألة  المعاصرين تصد
وفروعهــا من زيارة القبــور وبَدِعها، وكتب لها مقدمة فــي تأييد تلك البدع 
الكثيرة بنظرياٍت ُمتناقضٍة ُمتعارضٍة، فكتبنا تينك المقالتين في الرد عليه» 2.

كما يعيُب رشيد رضا على الصوفية اإلفراَط 
ين ! يقول  في الحديث عن الجانب الباطني للد
في ذلك: «كان من غلُو الصوفية أْن أفرُطوا في 
الكالم على حكمة الدين وأسراره حتى بعُدوا بها 
ــنن، ثم زعمــوا أن للقرآن  عن النصوص والس
ظاهــًرا وباطًنــا، وأن مدلــول النصــوص هــو 
ا الباطن فال ُيْعَرف إال بالكشــف  الظاهر، وأم
واإللهام، ومــن هذه الثغرة دخلــت على هؤالء 

الغالة دسائُس باطنية».
ويؤكد في الســياق ذاته أن الضالل الحاصل بسبب التصوف أكبر بكثير 
من الهداية به ! يقــول في ذلك: «لقد اهتــدى بالســلطة الروحية المطلقة 
والعمياء لشيوخ الطريق أقوام، ولكن الذين ضلوا أكثر من الذين اهتدوا... 
فقد قام مقام أولئك الشــيوخ العارفين شــيوٌخ ُجهالٌ ألقوا بذور الضالل في 
ة منــه حنظًال وُطعمْت  نفــوس أتباعهم فنبتت وأثمرت ثمــرًا خبيثاً جنت األم
زَقوًما... لقنُوا الناس الجبَر بعنوان التوحيد، وعلقوا نفوســهم بالشيخ أمواتاً 

مجلة المنار، المجلد الثالث، ص 501 - 502. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الرابع، ص 318 و 533. 2 ـ 
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ة أنهم أصحاُب كراماٍت  موهم االســتعانَة بهم في مصالحهم بُحجوأحياءً، وعل
وشفعاء عند اهللا» 1.

ويوّضح أن من بين مقاصدِه: «حث الناس على التنكر لهم، والرجوع إلى 
آداب الدين اإلسالمي الصحيحة» 2. والواقع أنه يكاُد ُيتابع ابن تيمية؛ خاصة 
في موقفِه من األلفاظ التي وسَم بها أهُل التصوف السالكين إلى اهللا تعالى: 
كاألوتاد، واألبدال، والقطب، والغوث... إلخ. فهو يؤكُد أنها لم ترد في كتب 
الصحاح إطالقاً، وأن دعوى المتصوفة في القُْطِب وُســلْطِته إنما ُتماِثُل أقوالَ 

النصارَى في البابا 3.
كما أنه في سياق رده على «أســئلة من الحجاز» حول «القطب واألبدال 
واألنجاب والخضر وسند أهل الطريق» والتي استشهد فيها السائل بما ورد في 
ح بأن الشيخ النبهاني «ال ُيوثَق  كتاب يوسف النبهاني «شــواهد الحق»، صر
بعلمه وال بنقله، وال ينبغي لكم أن تحفلوا بكتبه، وقد ُسئلنا غير مرة عن بعض 
الخرافــات التي يبثها في كتبه الملفقة فلم نُجب الســائلين بشــيء ! إذ كان 
يتوقف ذلك على مراجعة الكتب التي يسألون عّما ورد فيها؛ وأي عاقل يسمح 

بإضاعة وقته في مراجعة تلك الكتب؟ !» 4.
ويتِســُم موقفهُ من التصوف بوجوِد نيٍة دفاعيٍة عن اإلسالم، وذلك يبدو 
واضًحا من خالل تأكيده أن ُممارسات أهل الطرق قد دفَعِت المستشرقين إلى 
ِته  اتهام اإلســالم بأنه دينُ ســحٍر وشــْعوَذٍَة، وليس جديًرا باالعتقاد في صح
 ه على تلك المزاعم نحا إلــى التذكير بأنواإليمــان بدعوته. وفي ســياق رد
 الديانَة المســيحيَة نفســها لم تْســلَم من البدع والخوارق، ورغم ذلك فإن

م العلم 5. اإليمان بها لم يبُطْل إال عندما تقد

مجلة المنار، المجلد األول، فصل (سلطة مشيخة الطريق الروحية)، ص 409. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد األول، ص 923. 2 ـ 

نة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية، تحقيق محمد رشاد  قارن بـ ابن تيمية، منهاج الس 3 ـ 
سالم، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1409هـ ـ 1989م)، 9 أجزاء، ج 1، ص 22.

مجلة المنار، المجلد الحادي عشر، الجزء األول، ص 51 - 52. 4 ـ 
مجلة المنار، المجلد السادس، فصل (الكرامات والخوارق)، ص 19 - 20. 5 ـ 
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3 ـ الوالية وحصول الكرامات
استحوذت مسألة الوالية وحصول الكرامات على جانب كبير من اهتمام رشيد 
رضا، بحيث توزعت كتاباته فيها على المقاالت المطولة، وأجوبة السائلين، وجزءًا 
من اجتماعات أم القرى. أما المقاالت المطولة التي انتظمت في سلسلة فبدأها 
في العدد السادس والعشرين من السنة الثانية بمقال عنوانه: «كرامات األولياء»، 
افتتحه بالتأكيد على ذيوع هذا األمر في األُمم المختلفة األديان والنحل، وألمح 
ة ذريعــة للتصرف في  إلى اســتغالل الرؤســاء الدينيين هذا االعتقــاد من األُم
 إرادتها، ووسيلة للسيطرة عليها، بل ورفع أنفسهم إلى مرتبة الربوبية وادعاء أن

قــوة غيبية مفاضــة عليهم مــن الحضــرة اإللهية 
يتصرفون بفضلها في العوالم الكونية 1.

وكان قــد ســبق أن كتــب مقالة حــول هذه 
ف في الكون» ضمن العدد  النقطة بعنوان: «التصر
العاشــر من الســنة الثانية، وعد فيها أن يكتب 
مقالة مخصوصة في «كرامــات األولياء»، فكتب 
ســبعة مقاالت متتابعة أكد في ُمفتتحها أن النظر 
في هــذه المســألة يكون مــن وجــوه حقيقتها، 
والحكمة فيها، وحجج القائلين بجوازها ووقوعها، 

وحجج المنكرين لها، وادعاء جميع األمم لها، ومنفعة االعتقاد بها ومضرته، 
وتمحيص الحقيقة فيما نُقل من الكرامات 2.

في هذه المقالة أعاد رشيد رضا نشر مقدمة كتابه «الحكمة الشرعية»، 
الذي افتتحــه بالحديث عن نواميــس الكون، وإثبات األلوهيــة، والكالم في 
النبوات والمعجزات فالكرامات. وقد حرص على تأكيد تبعية الكرامة للمعجزة 
حيث قال: «وحيث قد جعلوا كرامات األولياء تابعة للمعجزة، دالة على صدق 
نبوة من ينتسب الولي إلى دينه، وُيعَرف بكمال االتباع له؛ كان وجودها بمعنى 

مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 26، كرامات األولياء، ص 401. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الخامس، عدد 24، ص 939. 2 ـ 
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وجود المعجزة يجذب بالقلوب إلى مرضاة اهللا تعالى واالعتصام بالدين». ثم 
يستشهد بكالم كل من: ابن حجر الهيتمي، واليافعي، وتاج الدين السبكي 1.

تتابعت المقاالت في الموضوع بعد ذلك تحت العناوين التالية: «خوارق 
العادات والخالف في الكرامات» 2، «حجج منكري الكرامات» 3، «حجج مثبتي 
الكرامات» 4، «الكرامات المأثورة» 5، «بقية الكرامات المأثورة» 6، «الكرامات 

والخوارق» 7.
ويمكننا الوقوف على أهم النقاط التي استعرضها رشيد رضا في مقاالته 

هذه من خالل النقاط التالية:
أوًال: يربط رشــيد رضا حديثه المتعلق بمسألة الكرامة بمبحث «السنن 
الكونية» الثابتة التــي ال يعتريها تبديل وال تحويل «فاألعمال نافعها وضارها 
تابعة لمعارف العاملين وما انطبع في نفوسهم من العقائد واألخالق وما تربوا 
عليه من العادات. ولوال أن لترقي اإلنسان وتدليه ُسنناً ثابتة وقوانين طبيعية 

مطردة لما انتظم لهذا النوع حال، ولما طمع ببلوغ مراتب الكمال» 8.
ــنن اإللهية ظاهــرة للعيان، ومن المفتــرض أن يكون  هذه الس ومــع أن
الواقفون عليها من أقوى الناس إيماناً باهللا؛ لكــن الكثيرين منهم قد ذُهلوا 
«بإتقان الصنعة عن وجود الصانع وعظمته، والمتأخرون الذين وصلوا إلى ما 
لم يصل إليه من كان قبلهم وعرفوا من ســنن االجتماع اإلنساني ما لم يكن 
يعرفه الناس قبل هذا العصر الذي مبدأه ظهور اإلسالم قد غفلوا عن القرآن 

الذي كان منشأ استلفات اإلنسان إلى هذا النوع من العرفان» 9.

مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 26، ص 406. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 26، ص 417 - 421. 2 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 29، ص 449 - 454. 3 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 31، ص 481 - 489. 4 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 35، ص 545 - 552. 5 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 42، ص 657 - 663. 6 ـ 

مجلة المنار، المجلد الخامس، عدد 24، ص 938 - 945. 7 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 26، ص 403. 8 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 26، ص 404. 9 ـ 
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ثانياً: يركز رشيد رضا على التذكير بتبعية الولي للنبي والكرامة للمعجزة، 
يقول في ذلك: «من مقتضى ختم النبوة أن تكون شــريعة الخاتم ‰ باقية 
إلى آخر الزمان، وأن تكــون اآلية الدالة عليها باقيــة ببقائها؛ ولذلك كانت 
المعجزة العظمــى للنبي ژ محفوظة مــن التحريف والتبديــل وهي القرآن 
الكريم... وحيث قد جعلوا كرامات األولياء تابعــة للمعجزة، دالة على صدق 
نبوة من ينتسب الولي إلى دينه، وُيعَرف بكمال االتباع له، كان وجودها بمعنى 

وجود المعجزة يجذب بالقلوب إلى مرضاة اهللا تعالى واالعتصام بالدين» 1.
ف رشــيد رضا الكرامــة بأنها:  ثالثاً: ُيعــر
«األمر الخــارق للعــادة يظهــر على يــد العبد 
الصالح، وهو من يقوم بحقوق اهللا تعالى وحقوق 
ــم األمر الخارق لجهة ارتباطه  العباد». ثم يقس
بمفهوم الُسنن الكونية إلى قسمين: «إما أن يكون 
خرقــه لهــا بمجيئــه على خــالف ســنن الكون 
المعروفة ونقيض ما تقتضيه، أو بكونه لم ُتعرف 
له ُســنة طبيعية يندرج فيها؛ وإن كان في الواقع 
ونفس األمر مندرجــاً تحت ناســوت طبيعي غير 

معروف عند كافة الناس». ويســتدل على األول بالعلم والتهذيب اللذين كان 
عليهما النبي ژ مع كونه لم يتعلم، وعلى الثاني بالمكاشــفات التي تحصل 
للنفوس البشــرية واألرواح اإلنســانية ومعرفة بعض األمور قبل وقوعها، وهللا 

تعالى في ذلك ُسنة روحية مخصوصة، كسائر الُسنن الكونية 2.
رابعاً: يستعرض رشيد رضا الخالف الحاصل بين العلماء بشأن جواز وقوع 
الكرامات، مؤكدًا أنه «ليس من أصول الدين وقواعده االعتقادية؛ ولذلك لم 
يكفر العلماءُ األئمُة َمن أنكرها، وهم المعتزلة واألستاذ أبو إسحق األسفراييني 
ص مقالة بعنوان:  ة !» 3. ثم يخصن مة الحليمي من أكابر علماء أهل الس والعال

مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 26، ص 406. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 27، ص 417. 2 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 27، ص 421. 3 ـ 
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«حجج منكــري الكرامات»؛ لبيــان حجج المنكرين الخمســة؛ نقًال عن تاج 
الدين السبكي الذي ردها جميعاً 1.

مة السبكي في ردوده  والالفت للنظر في هذه المقالة هو موافقته للعال
مع االستطراد في بيان الفارق الحاصل بين كالم أكابر الصوفية بشأن ضرورة 
إخفاء الكرامــة، وما هو حاصل لدى العوام في العصــر الحاضر. يقول في 
 ذلك «أقولُ: أين هذا مما هو مســتفيٌض بين الناس في هذه األزمنة من أن
الكرامات صارت عند الشيوخ من األمور االعتيادية؛ بحيث ينقلون عن الواحد 
د عبده] مفتي الديار المصرية  منهم األلوف منها. أو كما قال األستاذ [محم
في رسالة التوحيد فيهم: يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من 
ضروب الصناعات يتنافس فيها األولياء وتتفاخر فيها ِهَمم األصفياء، وهو ما 

يتبرأ منه اهللا ودينه وأولياؤه وأهل العلم أجمعون» 2.
ح أيضاً أنه في حال القول بجواز توالي الكرامات؛ فإن ذلك ال بد  ويوض
وأن يكون على وجه االختفاء بحيث ال يظهر وال يشــيع وال ُيعتاد؛ لئال تخرج 
الكرامات عن حدود كونها كرامــات. وُيعقب في الهامش على اختالف األئمة 
بشأن جواز توالي الكرامات بالقول: «يتبيّن من هذين القولين أن بعض أئمتنا 
يمنع توالي الكرامات وتكرارها، ووافقهم من أئمة الصوفية الشــيخ األكبر، 
ه، وبعضهم يجوزُ تواليها تجويزًا عقلياً، وهو مما ال ينبغي فيه الخالف،  س سر قد

والكل متفقون على أنها تكون خفية بحيث ال تظهر وال تشيع» 3.
ويخلص من ذلك إلى نتيجة مؤداهــا: مخالفة أهل الطرق المعاصرين 
لسلف الصوفية «فالذين يشيعون من الكرامات عن الشيوخ واألولياء ما هو 
أكثر من المطر وورق الشجر مخالفون ألئمة المسلمين، وصنيعهم هذا قادح 
في المعجزات، وُمخرٌج للكرامات عن كونها كرامات. بهذا تعرف أن ما في 
اق بل  الخوارق تظهر على أيدي الفُس كتب الباجوري وغيره من المتأخرين أن

مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 29، ص 449 - 454. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 29، ص 450. 2 ـ 
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ى كرامات غير صحيح؛ ألنــه ُيفضي إلى الطعن في  ار ولكن ال ُتســموالكُف
المعجزات وال دليل عليه أصًال» 1.

خامساً: يضيف رشيد رضا إلى الحَجج الخمسة التي نقلها عن الُسبكي 
تْيــن يعتبرهما مــن أقوى الحجــج: «وهما مخصوصتان فــي حال كون  حج
الكرامات أمــورًا خارقة لنواميــس الكون، ومخاِلفة لســنن اهللا تعالى في 
الخلق... الحجة السادســة: أن اهللا تعالى قد أقــام نظام هذا الكون على 
 ﴾ Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã ﴿ :ردة... قال تعالى ُسنَن ثابتة مط
[فاطــر: 43] وهذا نٌص قطعي ال ُيعارَض إال بقطعي مثله... الحجة الســابعة: 
عقليــة، وتقريرها أن غاية مــا ُيقال في خوارق العــادات أنها ممكنة عقًال 

باإلمكان الخاص. والممكن ما يكون وجوده بوجود 
علته وعدمه لعدمها؛ فمن قال إن شيئاً يوجد من 
دون ســبب فقد أخرج الممكن عن معناه وكذب 

المشاَهد من نظام الكون» 2.
سادســـاً: أتبع رشــيد رضا المقال السابق 
بآخر عنوانه: «حجج مثبتــي الكرامات» 3، أورد 
فيه حججاً خمســاً نقًال عن الُسبكي أيضاً، وقد 
تناولها جميعاً بالنقد والــرد على عكس موقفه 
من حجج النفي. وعادة ما يستخدم عبارات تشي 

وها كرامات». وفي  ما نُقل من األمور التي سم بذلك المعنى من مثل: «أن
الحجة المتعلقة بقصة مريم 7 من جهــة حبلها من غير رجل، وحصول 
الرطب الطري لها من الجذع اليابس، وحصول الرزق عندها في غير أوانه، 

يدفع رضا هذه األمور:

مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 29، ص 451 - 452. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد الثاني، عدد 29، ص 453 - 454. وقــد أورد اآلية خطأ بلفظ (ولن) بدالً  2 ـ 

من (فلن).
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ا باعتماد الــرأي القائل بنبوة مريم 7، حيث نقل الُســبكي عن  1 ـ إم
القاضي أنه قال: «لم يقم عندي من أدلة السمع في أمر مريم وجٌه قاطٌع في 
نفي نبوتها أو إثباتها»، وُيعقب رضا على ذلك بالقول: «وأنى يقوم له الدليل، 
وهو على رأي من يقــول: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جــاز أن يكون كرامة 
لنبي. وهؤالء لم يجعلوا فاصًال بين النبي والولــي إال دعوى النبوة والتحدي 
بالخارقة» 1. واألمر نفسه فيما يتعلق بقصة أهل الكهف حيث يتذرع بكونهم «آية 
 Z Y X W V U T S ﴿ :من آيات اهللا» 2؛ لقوله تعالى
 I ﴿ : [الكهف: 9] وقوله أيضاً ـ بعد أن ذكر حالتهم في الكهف ـ ﴾ \ [

L K J ﴾ [الكهف: 17].

2 ـ أو باعتبارها هي والمســيح آية من آيــات اهللا: «ونقول نحن في هذا 
المقام: إن هللا تعالى في خلقه آيات تدل على أن قدرته تعالى حاكمة على سنن 
الكون ال محكومة بها. وقد قال تعالى: ﴿ i h g f e ﴾ [المؤمنون: 50]؛ 
فحبلها على غير النحو المعهود في الخلق ليس لها فيه كســب وال عمل بوجه 

ما بل كانت كارهة له» 3.
ا بزعم أن حصول الُرطب الطري من الجذع اليابس ليس من  3 ـ وإم
 Ð Ï Î ﴿ :القرآن في شيء؛ وإنما المذكور في القرآن قوله تعالى
Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [مريم: 25] وهو يصدق بالنخلة المثمرة؛ بل هو 
المتبادر ولو كان الجذع يابســا لوُصف باليبس إلظهــار اآلية. ومثل هذا 
يقال في مســألة الرزق؛ فــإن قولهم: إن زكريا كان يجــد عندها فاكهة 
الصيف في الشــتاء والعكس ليس في القرآن ما يدل عليه؛ وإنما فيه أنه 
كان يجد عندها رزقاً، وقد سألها ﴿ × Ù Ø ﴾ حيث كان هو الكافل 
لها والقائم باإلنفاق عليها ﴿ ß Þ Ý Ü Û ﴾ [آل عمران: 37] ومثل هذا 

الجواب معتاد من المؤمنين 4.
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4 ـ القول بأن وقوع الكرامة بالفعل ال َيثُبت إال بدليل قطعي: كالمشاهَدة، 
وكنص القرآن، أو الخبر المتواتر تواترًا حقيقياً مستندًا إلى الحس الذي ال 
ُشبهة فيه. فلو كان ما ينقله قومنا من الكرامات التي ال ُتحصى واقعاً حقيقياً 
لما احتاجوا في إقناع المعتزلة إلى االستنباط من اآليات بالوجوه الخفية التي 
َعى وهو أن الخــوارق واقعة فعًال على أيدي  ال تفيد المطلوب، وال ُتثبت المد

الصالحين؛ بل كانوا يفقأون أعينهم بكرامة واحدة من تلك الكرامات.
 ــهُ المختلَف في نبوتها، فهو أن أما أوجه اآلية في ابن مريم النبي وأُم
األقسام العقلية في خلق اإلنســان أربعة: ما كان بغير واسطة ذكر وال أنثى 

كآدم، وما كان بواســطة ذكر فقط كحواء، وما 
كان بواســطة ذكر وأنثى وهو النامــوس العام. 
ولما نُفذت قدرته تعالى في األقسام الثالثة أرد 
أن ينفذهــا في القســم (الرابع)؛ وهــو ما كان 
بواسطة أنثى فقط؛ ليعلم َمن بلغه ذلك بالخبر 
الصادق أن قدرة اهللا تعالى حاكمة على نواميس 
الكــون ال محكومة بها، وأن اهللا على كل شــيء 
قدير، فانجلى بهذا أن هذه «اآلية اإللهية» ليست 

مما نسميه «كرامات األولياء» 1.
د  ســـابعاً: بالرغم من نزعة رشيد رضا تحت تأثير أســتاذه اإلمام محم
ـ «عقلَنة الكرامات»؛ لكن ذلك لم يمنع من اإلقرار بوجودها ولو تحت  عبده ل
مسمى «اإللهام». يقول ُمعقًبا على كالم الُسبكي بعد أن أتى على قصة مريم 
وأُم موسى ‰ في سياق تدليله على جواز وقوع الكرامات: «ونحن ال نرتاب 
في أن اإللهامــات الصادقة هي ممــا ُيكرم اهللا تعالى بهــا أصحاب األرواح 
الطاهــرة والنفوس الزاكية من عباِده. وهذا من خوارق العادة بالنســبة إلى 
الجمهور؛ ولكنه ليس خارقاً للنواميس الطبيعية وال مخاِلفا للســنن الكونية. 

وهكذا تكون الكرامات الحقيقية» 2.
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ومن ثمَ؛ فإن أقصى ما ُيحتَج به من اآليات الكريمة أن اهللا تعالى أكَرم أُم 
موسى باإللهام الصحيح، وأكَرم السيدة مريم بكالم المالئكة، وليس في شيء 
من هذين األمرين مخالفة لُسنن اهللا تعالى في الخلق. وأن هللا تعالى في خلقه 
آيات ال تنطبق على ُسنن الكون المعروفة، كحبل مريم ووالدتها من غير اقتران 
ا اإللهام؛ فإنه ال يزال  برجل، وكالضرب على آذان أهل الكهف سنين عددًا. فأم
يقع في كل عصــر ألصحاب النفوس العالية فهو «كرامة» اختُصوا بها من دون 
سائر الناس. وأما كالم المالئكة فلم يثُبت لغير األنبياء بوجه قطعي إال لمريم؛ 
فإن كانت غير نبية فهو «كرامة قطعية» لها تدل على جوازه لغيرها، وورد في 

آثار ظنية وقوع ذلك لغيرها، ولعل كالمهم لغير األنبياء من قبيل اإللهام 1.
ثامناً: يمكننــا مالحظة التغير الذي طرأ على رشــيد رضــا فيما يتعلق 
د والمغاالة؛ بل  بموقفه من الكرامات في مرحلة متأخرة حيث مال إلى التشد
والتصريح أحياناً بتكفير القائل بها ! ولعل مما له داللة قاطعة في هذا السياق 
ص مقاالً مطوالً بعنوان: «الكرامات والخوارق ـ المقالة العاشرة فيما  أنه خص
ات  ينبغي عليه التعويل» أتى فيه على ذكر أربع وعشــرين مسألة تتعلّق بمضر

االعتقاد في الكرامات ! ! 2
كما أكد أن إظهار الكرامة كان أكبر جناية على أســاس اإليمان ! 3؛ ألنها 
برأيه «زلزلْت قاعدة العقائد الكبرى، وهي توحيد اهللا تعالى، وأوقعت الناس 
في ضروب من الشــرك األصغر واألكبر. وليس زلزالُ التوحيد محصورًا في 
د الخالقين... وإنما الشرك في التماس المنافع، أو دفع المضرات  اعتقاد تعد
من غير اهللا تعالى، وبواســطة غير ُســنَِنه التي أقام بهــا نظام الكون وجعل 

ا لجميع خلقه» 4. االنتفاع بها عام
وفيما كان يعول في الســابق على أقوال الُســبكي واليافعــي وابن عربي 
وغيرهم، أخذ يعول في هذه المرحلة على الكتابات الصوفية المتأخرة؛ ككتاب 
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«ترياق المحبين» للحافظ تقي الدين بن عبد المحســن الواسطي. كما غالى 
كثيرًا في الحكم على من يعتقد في الكرامات لدرجٍة ُتخرجهم من الدين ! يقول 
ين للذين يجعلون أمر العباد وتدبر شؤون الكون  نصيب من الد في ذلك: «فأي
لطائفــٍة من أصحاب القبــور... فيزعمون أنهم ينصرون ويخذلون ويســعدون 

ويشقون... فهل يعد هؤالء من أهل اإلسالم وأتباع القرآن؟ !» 1.

�F,�ـ;

ال شك أن جزءًا كبيرًا من عناية صاحب المنار 
قد انصرف نحو نقد التصوف والطرقية في عصره، 
وهو ما يكشــف عنه قوله في ُمفتتح مقالة بعنوان: 
«باب البدع والخرافات والتقاليد والعادات»: «يعلم 
اء أن البحــث في هــذه المواضيــع هو من  القــر
المقاصد التي أُنشئ ألجلها المنار، وأننا كتبنا فيها 
كثيرًا، وقد اقترح علينا في هذه األيام األخ الفاضل 
ــد علي أفندي كامل، صاحب  المجاهد العامل محم
دار الترقــي، أن نجعــل هــذه المباحــث في باب 

مخصوص من المنار، وأن ال يقل الكالم فيه عن كراسة من كل جزء» 2.
ص لها  اهتمامه بهذه الناحية يكاد يكون متصًال قبل أن يخص والواقع أن
باباً دائماً. فقد توزع انشــغاله بها على أبواب رئيســة في المجلة: ســواء في 
صة  الفتاوى المنشورة تحت عنوان «سؤال وجواب» 3، أو في المقاالت المخص

للحديث عن «منكرات الموالد» 4، أو «الموالد والمعارض» 5.

 É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :مجلة المنار، المجلد الحادي عشر، تعليق على اآلية 1 ـ 
Ê ﴾ [األنفال: 25]، ص 266.
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ة تحمل عنوان: «ســلطة مشــيخة  أيضاً هنــاك مقاالت ذات أهمية خاص
الطــرق الروحية» 1، عقد فيها مقارنــة بين تهذيب الصوفيــة والتهذيب على 
طريقة اليونان، كمــا ألمح فيها إلى اســتغالل الطرقيــة الصوفية من جهة 
االستعمار الفرنســي في الجزائر. ولم يغب هذا المنحى النقدي ذو الطابع 
االتهامي أيضاً عن سلســلة مقاالته: «القول الفصل في سعادة األُمة»، والتي 
عاب فيها على العوام اتخاذهم «الوسائل الوهمية التي يأباها الشرع وينبذها 
العقل؛ كاالســتعانة بالعوالم غير المنظورة من الجن والشياطين، واالستعانة 
باألموات مــن العلماء والصلحاء يخاطبون هؤالء لدى أجداثهم ويســتنهضون 

هممهم بالصياح والصراخ وتقديم هدايا الفواتح...» 2.
وكذلك في باب «األســباب الدينية للفتور العام» حيــث وضع كال من: 
دات في الســعي والعمل،  تأثير عقيدة الجبر في أفــكار األُمة، وتأثير المزه
ين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعاً مضرة،  سين على الدوإدخال العلماء المدل
وتهويــن غالة الصوفية الدينَ وجعلهــم إّياه لهوًا ولعباً، وإدخال المدلســين 
 ة كثيرًا من األوهام، وتطُرق الشرك الصريح أو الخفي والمقابرية على العام
ة، وميل األمراء طبعاً للعلماء المدلســين وجهلة المتصوفين؛  إلى عقائد العام

ة 3. َمة األسباب الدينية والسياسية للفتور العام في األم وضعها في مقد
ص رشيد  وفي السياق ذاته، المتعلّق بنقد طقوس وتقاليد المتصوفة؛ يخص
ل واالستعانة، كما ورد في العدد  رضا جزءًا كبيرًا من حملته لنقد مسألتْي: التوس
الرابع من السنة األولى في باب «سؤال وجواب» على سبيل المثال 4. بل إنه ُيشبهُ 
 دًا أن5 مؤك ! طهم الشــيطاُن من المسالذاكرينَ» في إحدى مقاالته بَمن يتخب»

ة تقرير القول في مسألة الكرامات والخوارق 6. عمل السلف الصالح هو حج

مجلة المنار، المجلد األول، العدد 22، ص 404 - 416. والعدد 23، ص 423 - 428. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد األول، العدد الثاني، ص 34. 2 ـ 

مجلة المنار، المجلد الخامس، الجزء الثامن عشر، ص 704 - 705. 3 ـ 
مجلة المنار، المجلد األول، العدد الرابع، ص 77 - 79. والعدد 24، ص 447 - 453. 4 ـ 

مجلة المنار، المجلد األول، العدد الخامس، ص 82. 5 ـ 
مجلة المنار، المجلد األول، العدد 22، ص 410. 6 ـ 
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للدعوة منهجًا  باعتباره  الحديثة  ا9زمنة  في  المسلمين  المفّكرين  لدى  الجدال 

أرS4 ر\� «ا��!�ر ا��1م» 
 Wة األ�; إ��$
 ��
 ،;�4 �� ���$�ة ا��
و,@>$� ا��m_ِّ�ات �� 
ا���1 وا�6�1، وإد�Fل 
 W'� �$�ِّ��ا�1'��ء ا��
!+7� b$� �� ���ا�

ا في العدد الســادس من المجلد األول ـ الصــادر في 28 ذي القعدة  أم
ـ ؛ فقد أورد عشــرين منكرة من منكرات الموالد ! 1  1315هـ/ 9 أبريل 1899م 
ص مقالــًة للحديث عن ســُبل إصالحها بعنوان: «كيف الســبيل؟ !  فيما خص
الطريقة المثلى إلبطال منكرات الموالد»، نُشــرْت في فاتحة العدد الســابع 
الذي صدر في 5 ذي الحجة ســنة 1315هـ/16 أبريل ســنة 1898م. وفي هذه 
المقالة تتوزع اســتراتيجيات اإلصالح المرتكزة على «الوعظ والتعليم» على 
محاور ثالثة هــي: الخطابة، وقراءة علم األخالق واآلداب الدينية، وســلوك 

طريقة التربية عمًال وتحقيقاً وهو المعبر عنه بالتصوف.
وبحســبه؛ فإن هذه الثالثة لو أعطيت حقها 
من العناية؛ لنهضت األُمة نهضة األُسوِد، فاستردت 
مفقودًا وحفظت موجودًا، وبعثها اهللا مقاماً محمودًا. 
فهــذه الثالثة هــي األركان التي قــام عليها بناء 
ا الخطابة؛  اإلســالم، وُحِفَظ مجُده بمراعاِتها. أم
فيُمكن للجنــة العلماء التي تجتمــع للمذاكرة في 
إبطال المنكرات أن تكلف أحد الفصحاء بإنشــاء 
ُخَطٍب تزجر عن هذه المنكرات زجرًا مفصًال؛ ال 
ا قراءة  ُيغادر صغيرة وال كبيــرة إال أحصاها. وأم

ُف اإلنســاَن حقيقة الدين  علم األخالق واآلداب الدينية؛ فهي العلم الذي ُيعر
ومنه ُتْســتََمُد الخطابُة والوعظ «فنرجو من سادتنا علماء األزهر الشريف أن 
يعطوا هذا الفن حقه في االعتناء؛ ليخــرج الطالب من هذا الجامع متفقّهين 

في الدين عارفين بحقيقته، عاملين على إحيائه في بالدهم وأوطانهم» 2.
ا التصوف أو سلوك الطريق؛ فهو عبارة عن التخلق باألخالق الفاضلة  وأم
وما تستتبعهُ من أعمال البر والتقوى، وذلك هو اإلسالم الحقيقي الذي كان 
ة الصالح. وَيْستلِفُت في نهاية مقاله أنظارَ شيخ الشيوخ صاحب  عليه سلف األُم

مجلة المنار، المجلد األول، العدد السادس، ص 93 - 101. 1 ـ 
مجلة المنار، المجلد األول، العدد السابع، ص 117. 2 ـ 
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ي  جالين من التصد إلى منع الجهَلَة والد د توفيق البكري السماحة السيد محم
إلســالك الطريق [َمنُْح الَعْهد للمريدين]، وإناطة ذلك برجال من أهل العلم 
والتقوى يعرفون كيف يســتأصلون البدع ويزيلون المنكرات. ويختم بأنه ذاكَر 
ِته،  ذلك من مطاِمــح رغبته ومرامي هم ســماحتَه في هذا الموضوع فأفاد أن

وعسى أْن يكون العمل قريباً 1.
د عبــده في اإلصالح  تأثُر رشــيد رضا بطريقة ومنزع أســتاذه محم إن
والتهذيــب تبدو بينة للعنان، لكنه لم يثبت على هــذا الطريق لنهايته وإنما 
د في موقفه العام من التصوف والصوفية،  المتشد ل إلى المنزع الوهابيتحو
وال أدل على ذلك من محاضر اجتماعات أم القُرى التي داوم على نشرها في 
مجلة المنار، وقد تضمنت هجوماً شديدًا على التصوف وصل في بعض األحيان 

إلى إخراج أتباعه من دائرة التوحيد بالكلية ! ! 2
وفي األحوال كلها؛ لقــد حاولنا الوقوف على موقــف صاحب المنار من 
التصوف وقضاياه في ضوء المساحة المتاحة هنا؛ ونأمل أن يتسع المجال في 
ٍل حول هذا الموضوع باالعتماد على كامل أعداد  المستقبل المنظور لبحث ُمفص
مجلة المنار، وعلى ما ورد في تراث رشيد رضا كله، مع األخذ بعين االعتبار 
الصعوبات التي واجهتنا في تحديد مقاالته المتعلقة بهذا الجانب؛ نظرًا لعدم 

وجود فهارس تفصيلية أو حتى مجملة للمنار، واهللا الموفق.

مجلة المنار، المجلد األول، العدد السابع، ص 119. 1 ـ 
مما يلفت النظر في االجتماع السادس لجمعية أم القرى المنعقد يوم االثنين الثاني والعشرين  2 ـ 
من ذي القعدة ســنة 1316هـ، ما ورد من اعترافات على لســان «الشيخ الســندي» أحد خلفاء 
الطريقة النقشــبندية في الهند، والتي بدأها بتقرير أن طريقتهم من أقرب الطرائق لإلخالص 
وأقلها انحرافاً عن ظاهر الشــرع، وهي مؤسســة على الذكر القلبي، وقراءة األوراد، والمراقبة. 
ثم يعقّب بالقول: «وإني لم أكن أفكر قط في أن الذكر وقراءة الورد على وجه راتب فيه مظنة 
البدعــة أو الزيادة فــي الدين، وال أن المراقبة واالســتفاضة واالســتمداد مــن أرواح األنبياء 
والصالحين فيها مظنة الشــرك، إلــى أن حضرت هذه االجتماعات المباركة فســمعت، وقنعت، 

وأقلعت والحمد هللا» ! ! قارن بـ مجلة المنار، المجلد الخامس، الجزء الثالث عشر، ص 502.
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■  أستاذ علم الكالم في جامعة سوسة، تونس.

رغم ترّســخ نظام العولمة يوماً بعد يوم، وتصاعد وتيرة 
التبادل التجــاري الدولي، وتطوّر طــرق المعرفة وأدوات 
التواصل الفردي والجماعي في أنحاء المعمورة؛ فإنّ ما يلحظه كلّ 
المتابعين للشأن العالمي وللعالقات بين الدول هو هيمنة مناخ من 
الحمايــة الذاتيّة والصراع بين الدول والالتســامح بيــن التيّارات 

واألحزاب والثقافات المختلفة وحتّى المتشابهة.
هذا المنــاخ الدولي المتــأزّم ـ الذي يعكســه تصاعد خطابات 
الكراهيّة والتشــّدد واالّتهــام واإلقصاء، وتعّدد بــؤر الحرب والنزاع 
وانتشارها في العالم ـ جعل البعض يشّك في جدوى الحوار وفي إمكان 

قيامه أصًال، ويتنبّأ بمزيد من التباعد والصدام بين الحضارات.
من هؤالء أســتاذ العلوم السياســيّة األمريكي صموئيل هنتنغتن 
مؤلّف كتاب «ِصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» 1، الذي 
ُترجم إلى حوالى أربعين لغة، وتّم التعقيب عليه في آالف المقاالت 

 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World 1 ـ 
Order, Foreign Affairs, 1993.

■ ��N� %� _الل  
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والحوارات األكاديميّة والسياسيّة. ومنهم أستاذ علوم االّتصال الفرنسي ريجيس 
دوبريه، الذي جاب بالدًا كثيرة، واقتنع بأنّ صوت الحوار بين الثقافات أضعف 
بكثير من صــوت العداء والتناقض، فكتــب في الغرض نّصاً مهّمــاً ألقاه في 
محاضرة بمدينة إشبيلية بإســبانيا يوم 28 يونيو 2007 ثّم أخرجه في كتاب، 

واختار له عنواناً الفتاً: «أسطورٌة معاِصرٌة: حواُر الحضارات» 1.
لكن مقابل هذا التيّار المتشكّك والمتشائم، قامت محاوالت حكوميّة وشعبيّة 
عديدة تعمل على تغليب مبدأ الحوار وترسيخه، وتضع له النظرّيات والمؤّسسات 
التي تؤّكد أنّه حقيقة تاريخيّة وضرورة بشــرّية وأفق ال غنى عنه لتحقيق أمن 
الجنس البشري وتقّدمه. تجّسدت هذه المحاوالت في دعوات وشعارات وكتابات 
وأقسام ومنّظمات ومراكز كثيرة تشتغل بحوار الحضارات واألديان، وتقارن بين 

اللغات واآلداب والثقافات، وتغّذي الصداقة بين األُمم والشعوب 2.
إنّ نجاح المحاوالت الحوارّية المعاصرة أو فشــلها ســواء أتت من لدن 
المســلمين أو من غيرهم يتوّقفان على درجة رسوخ مبدأ الحوار عند دعاته، 
وطريقة تمثّلهم له، وموقعه وُصوَر تشكّله في تجربتهم التاريخيّة. لذلك سيكون 
من المفيد ـ بل من الضروري ـ أن نبحث ـ نحن المسلمين ـ في منزلة الحوار 
الحضاري في تجربتنا التاريخيّة ومدى فاعليّته في ثقافتنا؛ حتّى نستطيع رسم 

مسار التواصل والتطوير لمستقبلنا بشكٍل سليم.
إنّ الطابع اإلشــكالي لموضوع الحوار أو الصــراع يقودنا إلى طرح عّدة 
أسئلة ال يمكننا ـ من دون مواجهتها ومحاولة اإلجابة عنها ـ التقّدم في دراسة 

المسألة، لعلّ أهّمها ما يلي:

Régis Debray, Un Mythe Contemporain: Le Dialogue des Civilisations, éd. CNRS, 2008 1 ـ 
من ذلك بعث المملكة العربيّة الســعودّية مؤّسســة للحــوار بالعاصمة ڤيينا ُســّمي «مركز الملك  2 ـ 
عبد اهللا للحــوار بين أتبــاع الديانات والثقافات»، وتأســيس الدولــة التونســيّة «مركز البحوث 
والدراســات في حوار الحضــارات واألديان المقارنة» و«كرســي اليونســكو للدراســات المقارنة 
لألديان» كالهمــا بتونس، وتبنّي الكنيســة الكاثوليكيّة بشــكل رســمي منذ المجمع المســكوني 
الڤاتيكاني الثاني (1962 - 1965) لمبدأ الحوار مع الديانات األخرى على أساس االحترام والتكافؤ 
والقبول بتعّدد ســبل الخالص الروحــي. وقامت فــي األردن مبادرة «الكلمة الســواء» من جانب 

مؤسسة آل البيت. كما أنّ المعهد الملكي لدراسات األديان باألردن أيضاً أصدر «رسالة عّمان».
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ماذا نعني بحوار الحضارات؟ وهل يكتسب الحوار داللة مخصوصة وتتّسع  ـ
مجاالته وصوره وفاعليّته حين نربطه بالحضارة؟

هل َتَمتَع الحوار بموقع خاّص في التجربة الحضارّية اإلسالميّة؟ وهل كان  ـ
موضوعاً لتفكير نظري وتقعيد منهجي لدى المسلمين؟

هل حقّقت المنهجيّة الحوارّية التي انتهجها المسلمون عبر تاريخهم مع أنفسهم  ـ
ومع غيرهم نتائــج كافية في مســتويات البناء الفكــري والتمكين االجتماعي 

والتقّدم الحضاري؟
ما الدروس التي نســتخلصها مــن التجربة  ـ

اإلســالميّة التاريخيّة في الحوار والجدل مع 
اآلخر؟ هل فيها ما يجدر بنا االحتفاظ به أو 

ما يحسن بنا التخلّي عنه وتطويره؟
استنادًا إلى هذه األســئلة، نبني مقالنا هذا 

على خمسة أقسام:
قســٌم أّول تمهيدي، نُعنى فيــه بتبيّن دالالت  ـ 1

الحوار الحضاري وأجناسه وطرائقه.
قســٌم ثاٍن، نُعنى فيه بدراســة منزلة الحــوار في الحضارة اإلســالميّة  ـ 2

والعوامل المؤّسسة له وخصائصه.
قسٌم ثالٌث نعّرف فيه بتجربة الحوار في الحضارة اإلسالميّة. ـ 3
قسٌم رابٌع، نقف فيه على حدود هذه التجربة، ونستشرف فيه مطالب المستقبل. ـ 4
قسٌم خامٌس، نضّمنه قائمة مراجع أساســيّة بلغات مختلفة قصد التعميق  ـ 5

والتوّسع في موضوع الجدل الحضاري.

1 ـ �� �W71 ا��Nار ا��ZNري

يحسن بنا أن نحّدد أّوالً ما المقصود بالحضارة، ثّم نتطّرق بعد ذلك إلى 
معنى الحوار الحضاري.

إّن ��Rح ا���Nوالت ا��Nارّ�; 
ا��X�1�ة أو �/'�� "�اء أ,� 
�� ��ن ا���'�$� أو �� 
��ن �'W در4; ّ-�!� �_�$u
ر"�خ ��أ ا��Nار �7� 
 ،+� ��'ّ>�, ;���Qد��,+، و
و��-1+ وXَُ�ر ,/2ّ'+ �� 
.;$ّIا�!�ر� ��!%��,
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ذهب ريجيس دوبريه إلى أنّ مدلول الحضارة ينطبق على حقيقة جماعيّة 
أوسع من تلك التي يدلّ عليها لفظ الثقافة، التي هي عنده عبارة عن نشاط 
مرتبط بالذهن وباشــتغال الفرد على نفسه ال أكثر؛ بينما تعبّر الحضارة في 
آن واحد عن واقع ذهني باطني وغذائي وشهواني وإيقاعي إلخ 1. والثقافة لّما 
كانت في رأيه من صنع الهوّية، وكانت الهوّية متعّذرة من دون قدر أدنى من 
التدافــع مع الهوّيات األخــرى، كانت هــي الموضع الطبيعــي للمواجهة بين 
البشر 2. فهي تجّزئ الجنس البشري إلى كيانات غير قابلة لالستبدال تسّمى 
أجناساً وشعوباً وحضارات؛ بينما التقنية ـ وهي أحد وجوه الحضارة المهّمة ـ 

توّحده بفضل ما توفّره من منتجات قابلة لالستبدال 3.
غير أنّ هذه النظرة الســلبيّة القائمة على فكــرة التقابل بين الثقافة 
والحضارة الُمِشيدة بالتقنية على حســاب الهوّية؛ ال تبدو لنا دقيقة وذات 
مصداقيّــة عاّمــة؛ فالثقافة مكون أساســي من مكوّنات الحضــارة، وجميع 
منتجات الحضــارة ـ بما فيها التقنيــة ـ ذات ُبْعٍد ثقافــي وقيمي ال يمكن 
إنكاره. وإذا كانت منتجات التقنية أوسع انتشــارًا وأكثر تبادالً بين الدول 
المعاصرة من العقائد الدينيّة والنظم األخالقيّة مثًال؛ فليس مرّد ذلك إلى 
كون العقائد واألخالق ذات طبيعة ثقافيّة؛ بينما منتجات التقنية ذات طابع 
حضاري، وموضع اّتفاق واشتراك بين جميع الناس، بدليل أنّ منتجات ثقافيّة 
أخرى كاإلنتاج الســينمائي والغنائي والرياضي ال تقلّ انتشارًا وتبادالً عن 

منتجات التقنية.

 «Dans le langage courant, culture désigne chez nous la culture de l’esprit, le travail personnel 1 ـ 
 d’un individu sur lui-même… Civilisation désignant de son côté une réalité collective et plus

 profonde, à la fois mentale et incarné, gastronomique, érotique et rythmique…». Régis Debray,

Un mythe contemporain: Le Dialogue des Civilisations, éd. CNRS, 2008, p. 29.

 «La culture est le lieu naturel de la confrontation, puisque c’est la forge de l’identité, et qu’il 2 ـ 
 n’y a pas d’identité sans un minimum d’altercation à un autre qui soit» (p33). Régis Debray,

Un Mythe Contemporain: le Dialogue des Civilisations, éd. CNRS, 2008, p. 33.

 «La culture fractionne l’espèce humaine en personnalités non interchangeables -ethnies, peuples 3 ـ 
 et civilisation- alors que la technique l’unit en rendant nos objets inter-opérables». Régis Debray,

Un Mythe Contemporain: le Dialogue des Civilisations, éd. CNRS, 2008, pp. 31 - 32.
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إنّ الســؤال الصحيح الذي ينبغي طرحه في هذا السياق هو التالي: ما 
الذي يجعل بعض منتجــات الثقافة والحضارة عصيّة على النقل واالنتشــار، 
ويجعل بعضها اآلخر سهًال ميسورًا؟ أيرجع ذلك إلى خصائص المنتج الثقافي 
والحضاري؟ أو إلى أوضاع المتقبّل؟ أو إلى موازين القوى بينه وبين المنِتج 
الثقافي والحضاري؟ وسنرى أنّ لكلّ هذه األسباب دخًال في رواج منتَج ثقافي 

أو حضاري أو عدم رواجه.
إنّ الحضارة في معناها اإلنساني اإلتيقي ـ كما يرى كلود ليڤي شتراوس 

بحــقّ ـ هي ما يمنعنــا من رؤية اآلخــر باعتباره 
بربرّياً، وإذا كنّا نراه إنساناً مثلنا فإنّ ذلك يفتح 
باب الحوار معه واسعاً. هل يعني ذلك أنّ الحوار 
يشــترط من حيث المبدأ إحســان الظنّ باآلخر، 
وامتالك القدرة على اإلنصات إليه، وتقبّل إنتاجه 
كيفما كان، والتعايش السلمي معه؟ أال يؤّدي ذلك 
إلى إخراج معظم أشكال الجدل والصراع الغالبة 
على التاريخ البشــري بما فيها التاريخ اإلسالمي 

من دائرة الحوار؟
يجّرنا هذا السؤال إلى النظر في طبيعة الحوار الحضاري. إنّه حوار يتّم 
في مستوى الثقافة والقيم واألشكال اللغوّية والفنّيّة والتنظيميّة، وفي مستوى 
التقنيــات واألدوات والطرق والمعــارف، وهذا يجعله متعــّدد الوجوه متباين 
األشكال، وال نرى ما يمنع من إدخال الردود والمناظرات والمساجالت والنقد 
المؤّسس على قواعد علميّة راسخة ضمن مجال الحوار الحضاري على أساس 

أنها تمثّل وجوهاً من التفاعل بين الثقافات والشعوب.
يكمن مأتى الحوارّية في هذه األشكال التواصليّة في كونها تحقّق ضرباً 
من التواصــل واالختبار والتقويــم المتبادل بين أطراف متنافســة وأحياناً 
متصادمة، تســعى إلى إقامة شــراكة معرفيّة أو قيميّة أو سياسيّة أو ماّدّية 

بينها.

ال ا�NA$� ا�aي  إّن ا���ٴ

+ �� _aا �Q �i7�
ا��$�ق _� ا�!���: �� ا�aي 
��q1% 61 �7!��ت 
 ;$ّA� رة�ZNا�<���; وا�
�'W ا�6�7 واالR!/�ر، 
 �Fاآل ��Z1% 61و��
�ًال �$��راً ؟"
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ما األشــكال الخارجة عن مجال الحــوار الحضــاري، الداخلة في باب 
االنقســام والفتنة والحرب؟ إنّها األشــكال واآلليّات التي تســتهدف تفجير 
الصراع بين الحضارات والشــعوب، وتقوم على نفي اآلخــر وتصفية حقوقه، 
ُدُه من إنسانيّته وفاعليّته. ومن أبرز  ط عليه أحكاماً مطلقة أبدّية، وُتَجروُتســل

نماذجها:
األشــكال واآلليّات الماّدّية والمعنوّية التي يعمــد إليها االستعمار بجميع  ـ

صوره التي عرفها التاريخ الحديث، وعانى منها العالم اإلسالمي بصفة 
خاّصة، وقد مثّل االستشراق العدواني ـ كما رصده إدوارد سعيد في كتابه 

«االستشراق» ـ أحد نماذجها التمثيليّة العالية.
األشكال واآلليّات التي يتوّخاها المســـتبّدون المتمّسكون بمبدأ السلطة  ـ

المطلقة، كما جّسدها فرعون رمزّيا في قوله ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ﴾ [غافر: 29].

األشــكال واآلليّــات التي يلجــأ إليهــا المتطّرفون فــي كلّ المجتمعات  ـ
والثقافات، حين يحّجرون مثًال معاداة الساميّة ومراجعة موضوع المحرقة، 
ويحّرضون في المقابل على كراهيّة اإلسالم ومعاداة أهله، أو حين يكفّرون 

مخالفيهم ويشّرعون لذبحهم وحرقهم أحياء ويتبّجحون بذلك.
وخالصة القول إنّــه ال معنى وال إمكان لحوار بين ديانتين أو ثقافتين أو 
طرفيــن حضارّيين إذا كان أحدهما يحصر الحقّ والنجــاة في جانبه، ويتّهم 

اآلخر ويبخسه ويكفّره ويبيح لنفسه تدميره.

2 ـ ��m7; ا��Nار �� ا��ZNرة اإل"ال�ّ$;

هل توفّرت أســباب ذاتيّة وموضوعيّة جعلت الحــوار ممكناً في الحضارة 
اإلســالميّة؟ وهل كان للحوار المســموح به حــدود قصوى لم يكــن بإمكان 

المسلمين تجاوزها؟
نقصد بالحضارة اإلسالميّة كلّ ما تداوله المسلمون أو طائفة منهم على 
جهة التبنّي أو االستعمال، سواء كان مسلّماً غيبيّاً لديهم أو من إنتاج عقولهم 
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وأيديهم أو من إنتاج غيرهم. يقودنــا النظر الموضوعي في معطيات التاريخ 
اإلسالمي بهذا المعنى إلى مالحظة أربعة عوامل أّدت إلى ظهور الحوار بشكٍل 

تلقائي في المجتمع اإلسالمي ومأسسته بصورة تدريجيّة:
ـ التوّجه اإلنســاني الكوني للدين اإلســالمي؛ فهو دين غير قومي وغير 
مرتبط بمنطقة جغرافيّة محّددة، يحتفي بالجنس البشري ويتقبّل كلّ األلوان 
واألعراق واللغات والثقافات ويعتمد على الحوار بشكٍل أساسي. يظهر ذلك في 
امتداد حركة الدعوة والفتح إلى كلّ المناطق الممكنة واّتجاهها شرقاً وغرباً، 
وفي عّد القرآن الكريم التواصل البشري أحد أعظم غايات الوجود البشري، 

 G F E ﴿ :وهو ما تؤّكــده اآلية الكريمــة
 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H
Z Y X W VU T S R ﴾ [الُحُجرات: 13]، 
 v ﴿ :وفي دعوة األنبياء إلى الحوار والرفق والعفو
z y x w } |{ ~ ے 
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
¯ ° ﴾ [النحل: 125]، وفي التقاط شــكوى 
زوجة من زوجها وعّد ذلك حوارًا عائليّاً: ﴿ ! " 
 , + * ) ( ' & % $ #

- ./ 0 1 2 3 ﴾ [المجادلــة: 1]. فاإلســالم ينتمــي بوضوح إلى 
الدائرة الكتابيّة التوحيدّية، وليس لدى المسلمين إشكال عقدي في االعتراف 
للمســيحيّين واليهود باألصل اإللهي لدينهــم ومعتقدهم؛ فهــم يعتقدون أنّ 
النبي ژ لبنة أخيرة في صــرح النبوّة، والقرآن يعلن بكلّ وضوح أنّه يصّدق 
كتب الوحي الســابقة، ويكّملهــا، ويحتفــظ بالكثير من تعاليمهــا وأخبارها 

وشخصيّاتها في سوره.
ـ السياســة االســتيعابيّة التي انتهجها المســلمون مع الفضاء الديني 
والثقافــي واإلثني الثــري المحيط بهــم والمتداخل مع فضائهــم (الروم، 
الفرس، اليونان، المصرّيون...). وقد تجلّت هذه السياسة في إدماج الشعوب 

�ZN��% �A�Rرة 
اإل"ال�ّ$; 6ّY �� ,�او�+ 
 ��7� ;�U�Q ا���'��ن أو
4�; ا�!7ّ� أو  W'�
اال"!��1ل، "�اء �Yن 
�� أو �� ��� ً�$ّ$u ً��ّ'��
إR!�ج ������ وأ����� أو 
.�_�$u ج�!Rإ ��
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واألديان والثقافات المتنوّعة التي كانت تعيش في بالد اإلســالم في البيئة 
اإلسالميّة وتقبّلها من دون فرض أو إقصاء أو إكراه. فلم يحصل إكراه ألّي 
شــعب من الشــعوب على اعتناق الدين اإلســالمي. بل وجدت المجموعات 
الدينيّة المضطهدة ملجأ لها في ديار اإلسالم أو تحت سيادة المسلمين، كما 
حصل مع يهود األندلس الذين اضطهدهم المسيحيّون أثناء حركة االسترداد 
وبعدها. هكذا تّم اســتيعاب كلّ األعــراق والمجموعات الثقافيّــة والدينيّة 
السابقة لإلســالم في األراضي اإلسالميّة المفتوحة وفي المجتمع اإلسالمي 
الناشئ، وهو ما يفّسر سرعة انتشار اإلسالم وامتداده إلى مناطق شاسعة من 
الكرة األرضيّة تضّم مجموعات دينيّة غير إســالميّة متعايشة مع المسلمين، 
حتّى إنّ وجود مناطق إسالميّة خالية من التعّدد الديني والمذهبي ُيَعّد أمرًا 

استثنائيّاً ال يكاد يوجد.
ـ تمثل المسلمين ألجزاء كبيرة من الثقافات والتقاليد العلميّة السابقة: 
ففي ظلّ السياسة االستيعابيّة للجماعات اإلثنيّة والثقافيّة السابقة لإلسالم؛ 
استفادت هذه الجماعات من وجودها في المجتمع اإلسالمي؛ إذ ضمنت عدم 
االعتــداء على عقائدها وشــرائعها وعاداتهــا الخاّصة، واســتفاد المجتمع 
اإلسالمي الناشئ من خبرات هذه الجماعات في العديد من العلوم والمهن 
والحرف، ومن المكتبات والمعاهد التي كانــت بحوزتها 1، وقد مكّنت هذه 
السياســة االســتيعابيّة المســلمين من وراثة العالم القديم بكلّ تعقيداته 
وتنوّعه وفسيفســائه وغموضه وتداخــل مذاهبه ـ وهو مــا ُيظهره الرصيد 
الهائل والمتنوّع من اآلثار التاريخيّة المتعلّقة بشــتّى العصور التي تشــتمل 
عليها البالد اإلســالميّة حاليّاً ـ ومن إدماج أجزاء ثقافيّة وبشــرّية ولغوّية 
واسعة من هذا الموروث في الحضارة اإلسالميّة. وقد انعكس ذلك كلّه على 
النهضة الحضارّية التي شــهدها المســلمون بداية من النصف الثاني من 
القرن الثاني للهجرة، فسّجلت الكثير من العلوم والصنائع ازدهارًا وتطوّرًا 
نوعيّاً بداية من هذه الفترة، وتأّسســت الدواوين ودور الترجمة والمدارس 

عبد الرحٰمن بدوي، الفلســـفة والفالسفة في الحضارة العربّية، المؤّسســة العربيّة للدراسات  1 ـ 
والنشر، بيروت، ط 1، 1987، ص 5 - 11.
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وبيوت العلم والحرف والصنائع الرافدة للنهوض الحضاري في مجمل المدن 
والحواضر اإلسالميّة  1.

ـ إتاحة المسلمين كلّ علومهم وخبراتهم لمن يريد تعلّمها واالستفادة منها 
من دون تمييز بين الشعوب واأللوان واألديان. فكانت مؤّسسات العلم والتدريس 
تستقبل طالبي العلم من كلّ األصقاع، وكان كبار العلماء والفالسفة المسلمين 
يقبلون بهم في صفوفهم ويمّدونهم بما يملكون من علم وخبرة من دون حجب 
أو تكتّم؛ ألنّهم يعّدون المعرفة حقّا إنسانيّاً عاّماً يشترك فيه الجميع، مصداقاً 
للحديث النبوي الشريف: «من ُسئل عن علم فكتمه ألجمه اهللا بلجام من نار 

يوم القيامة» 2. في هذا اإلطار يتّفق الدارســون 
علــى أنّ معظــم العلــوم والمعــارف والتقنيــات 
والصنائع التي كان يملكها المســلمون أخذت في 
االنتقال التدريجــي إلى أوروّبا منذ أواخر القرون 
الوسطى، وتسارعت هذه الحركة في بدايات عصر 
النهضة وخصوصاً إثر نجاح حركة االسترداد في 
ضّم كامل األندلس/إسبانيا إلى العالم المسيحي.
تؤّكد هذه العوامل األربعة أنّ المســلمين لم 
يــروا بأســاً بالتعلّــم مــن الحضارات الســابقة 

واالســتفادة منها، وأنّ العالم القديم قد أثّر فــي ثقافتهم وتفكيرهم ونظام 
عيشهم تأثيرًا ال يمكن إنكاره. غير أنّ ذلك ال يسمح لنا بتقرير ما ذهب إليه 
كثير من المستشــرقين من تضخيم ُمبالٍغ فيه لدور هــذا الموروث القديم، 

انظــر رصدًا واســعاً لمعالم النهضــة الحضارّية في المجتمعات اإلســالميّة فــي القرن الرابع  1 ـ 
الهجري مع بيان وجوه اســتفادة المســلمين من الحضارات الســابقة، في: آدم ميتز، الحضارة 
اإلسالمّية في القرن الرابع الهجري عصر النهضة في اإلسالم، تعريب محّمد عبد الهادي أبو 

ريدة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 5.
أخرجه ابن حبّان في «الصحيح» (96)، والحاكم في «المســـتدرك» (182/1)، وابن المبارك  2 ـ 
في «الزهد» (399)، والبيهقي في «المدخل» (465)، وابــن عبد البّر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (6، 7)، والطبراني في «األوســـط» (5027)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 

.(123)
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وتقزيم إســهام المســلمين في اإلنتاج العلمي والحضاري وإفادة غيرهم بما 
أنتجوه وأبدعوه. إنّ ما دأب عليه هؤالء المستشــرقون من رّد كلّ معرفة وكلّ 
نظرّيــة وكلّ تقنية ماّدّية عرفها المســلمون إلى أصول قديمة غير إســالميّة 
ـ يونانيّــة أو هندّية أو فارســيّة أو مســيحيّة وغيرها ـ ليس ممارســة علميّة 
متبّصرة، بل هو ضــرب من العدوان الثقافي والنفســي الــذي تنتجه عقليّة 

صراعيّة ال تؤمن بالحوار بين الحضارات 1.
ولم يكن كافّة المستشرقين على هذا الرأي التبخيسي لإلسالم وأهله، 
بل كان منهم منصفون كثيرون ودارسون موضوعيّون للتاريخ اإلسالمي، ومن 
هذه الزاوية يمكن عــّد كتاباتهم إســهاماً حقيقيّاً في الحــوار البنّاء بين 

الحضارات 2.
غير أنّ هذه العوامل لم تكن تشتغل دائماً بيسر وفي اّتجاه واحد؛ فقد 
عرفت صعوبات وتعّرجات وحاالت من االعتراض والتشــكيك؛ لكنّها إجماالً 
كانت تسير في اتّجاه هضم المسلمين للثقافات القديمة الموروثة، واالستفادة 
من مكوّناتها اإليجابيّة، ودرء ما عّده أهل العلم واالختصاص غير مناســب 
للمجتمع أو غير متّســق مع عقيدته وتشــريعاته. وهكــذا ظهرت إلى جانب 
حركة الترجمة والتمثّــل اإليجابي لموروث القدامى جهــود ناقدة لعاداتهم 
وعقائدهم، ونشــأت في خضّم ذلك أجناس من الكتابة الدينيّة والتاريخيّة 

انظر أنموذجاً من هذه الكتابات في مجال الفكر الكالمي، في: 1 ـ 
Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalâm, Harvard University Press, Cambridge, 

1976.

 (Günter التي طرحها غونتــر ليلنغ «Ur Qoran» :وفي مجال الدراســات القرآنيّة انظر نظرّيــة
 (Lülingفي كتابه «القرآن األول أو األصلي» (ســنة 1974)؛ ونظرّية األصول األشورّية ـ اآلراميّة 

للغة القــرآن وخطابه التــي طرحهــا كريســتوف لوكســمبرغ (Cristoph Luxenberg) في كتابه: 
«القراءة الســـريانية ـ اآلرامية للقرآن» (ســنة 2002)؛ ونظرّية األصول الوثنيّة والمســيحيّة 

لشعائر اإلسالم التي طرحها دو بريمار (Alfred-Louis De Prémare) في عّدة مؤلّفات له.
انتبه المستشرق الفرنســي روجيه أرنلديز (R. Arnaldez) إلى أنّ ظهور الفلسفة عند العرب لم  2 ـ 
يكــن تالياً لترجمة التراث الفلســفي اليوناني وإنّمــا كان مواكباً لها ونوعاً مــن التفكير فيها. 
فالمترجم قبل أن يكون مترجماً هو فيلسوف ينتج فلسفته من خالل ما يترجم ويشرح من أعمال 

R. Arnaldez, Falsafa, EI(2), t 2, p. 790 :فلسفيّة سابقة. راجع
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والفلســفيّة تجمع بين الرصد التاريخي والعرض النســقي والنقد الفكري 
المنطقي، كما يتجلّى مثًال في كتب الِملل والِنحل والجدل األصولي والكالمي 
والفلســفي التي تركها لنــا أكابر أعــالم الفكرين الديني والفلســفي في 
الحضارة اإلسالميّة، أمثال قاضي القضاة عبد الجبّار بن أحمد (ت 415هـ)، 
وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت 478هـ)، وحّجة اإلسالم أبي حامد 
الغزالي (ت 505هـ)، وعبد الكريم الشهرستاني (ت 548هـ)، وفيلسوف قرطبة 
أبي الوليد ابن رشــد (ت 595هـ)، وتقّي الدين أحمد بن تيميّة (ت 728هـ)، 

وُمّال صدرا الشيرازي (ت 1050هـ).
وإذا رمنا النظــر في العوامــل التي وّجهت 
تعامل المســلمين مع الحضارات السابقة بأدوات 
تحليل خلدونيّة؛ أمكننا القول: إنّ تعامل المسلمين 
الحضــاري مع غيرهم القائم علــى مبدأَي األخذ 
والعطاء كان محكومــا بعاملين: عامل ذاتي تمثّل 
في توفّر اإلرادة والقدرة لــدى الدولة والمجتمع 
على االســتفادة من تجارب الســابقين وإنتاجهم 
الحضاري وفق آليّــة االختيار واالنتقاء المحكومة 
بالنســق الثقافي والقيمي المعتَمد في المجتمع، 
وعامل موضوعي تمثّل في خضوع المسلمين لقانون 

تاريخي ثقافي يفــرض انتقال المنتجات الحضارّيــة المتقّدمة إلى التجارب 
اإلنسانيّة الناشئة كلّما توفّرت جسور التواصل والتعّرف.

إنّ ما حصل في التجربة الحضارّية اإلســالميّة كان حصيلة تفاعل هذين 
العاملين. وما نســتخلصه منها هو أنّ الحوار ال يكون عامل تنشــيط حضاري 
ومواكبة حقيقيّة للتقّدم إّال إذا كان منّظماً ومســتمّرًا، وتسهر عليه مؤّسسات 
قوّية متناغمة مع المجتمع، ويتمتّع المشــتغلون فيها بقدرة كبيرة على التمثّل 
واالستيعاب والنقد والتعديل وتحقيق التجانس مع ثقافة مجتمعهم وقيمه. وهذا 
ما توفّر بأقدار متفاوتة في عصور االزدهار الحضاري للمسلمين؛ لكنّه ضعف 

وتراجع في عصور التخلّف واالنكماش.

�� ���Y �2ّ; ا���!/�-$� 
 ��$I�'W ا��أي ا�!
�إل"الم وأ_'+، �Y 6%ن 
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3 ـ ,��%; ا��Nار �� ا��ZNرة اإل"ال�ّ$;

أنشأت الثقافة اإلســالميّة فضاء تعّددّياً رحباً يســمح بنشاط الفعاليّات 
الدينيّة واللغوّية والعلميّة والثقافيّة المختلفة في صلبها. في هذا اإلطار َوجدت 
الِفــَرق والمذاهــب والمدارس الدينيّة اإلســالميّة مناخاً مناســباً للنشــاط 
واالنتشار، وإشاعة المعرفة، وممارسة الجدل الفكري والعلمي فيما بينها على 
قواعد وأصول مقنّنة ومتّفق عليها. ونشأ حوار فكري وفنّي واجتماعي عميق بين 
مختلف التقاليد الثقافيّة والحضارّية الحيّة في المجتمع اإلسالمي: التقاليد 
العربيّة اإلسالميّة، والفارســيّة، والهندّية، واليونانيّة، والبيزنطيّة، من خالل 
أنســاقها الكالميّة والفلســفيّة واألخالقيّة والذوقيّة والسياســيّة والمعمارّية 

والفنّيّة واألدبيّة المتنافسة.
في هذا اإلطار حظي الجميع بمناخ يشّجع على التفكير الديني والفلسفي 
الحّر، وعلى اإلبداع الفنّي والحضاري، ووجدوا في اللغة العربيّة أداة مناسبة 
للكتابة والتواصل، وبرزت شخصيّات علميّة وأدبيّة وفنّيّة كوسموبوليتيّة، مثل أبي 
علي بن ســينا، والحســن بن الهيثم، وزريــاب، وأبي حامــد الغزالي، وأبي 
الوليد بن رشد، ومحيي الدين بن عربي. ولم يستغرب أحد أن يتجاوز إشعاع 

هؤالء الفضاء اإلسالمي إلى الفضاء الحضاري األوروّبي واآلسيوي.
على سبيل المثال تخّطى تأثير ابن رشد حدود البيئة اإلسالميّة المغاربيّة 
ـ التــي كان يعيش فيها ـ إلــى اآلفاق األوروّبيّــة البعيدة، فنشــأ بين اليهود 
والمسيحيّين تيّار رشدي ُعِرف في عصر النهضة األوروّبيّة بالرشدّية، ويرجع 
الفضل في هذا االنتشار إلى قيام المشروع الرشدي على أحد أهّم المشتركات 
اإلنســانيّة: العقل والعلم بمعناهما اإلنســاني العامّ، مّما أّهل هذا الفيلسوف 
العربي إلى أن يكون همزة وصل فكري وحضاري أساسيّة بين التقاليد الدينيّة 

والفلسفيّة التوحيدّية الثالثة: اإلسالميّة والمسيحيّة واليهودّية  1.

 (R. Descartes) في تأثير الغزالي في الثقافة األوروبيّة، وفي بعض المفكّرين بالذات مثل ديكارت 1 ـ 
وباســكال (B. Pascal) وســبينوزا (B. De Spinoza) وكانط (E. Kant) وهيوم (D. Hume)، راجع:
 M. L. Siauve, L’amour de Dieu chez Ghazâlî, une Philosophie de L’amour à Bagdad au

début du XIIe siècle, Vrin, Paris 1986.
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علم الكالم أنموذجاً للحوار الحضاري
إنّ االنفتاح خاّصيّة عاّمة في النّص الديني والثقافي، من خالله انحدرت 
الكثير مــن العناصر الثقافيّــة الموروثة من العصور الماضيــة أو المرتبطة 
بالجماعات المنافسة إلى متنه، وتحوّلت إلى جزء منه. َتَحقَق هذا االندماج 
بأشكال متعّددة اختلفت شــروطها ونتائجها، فكان تارًة واعياً وتارًة غير واٍع، 

مختارًا حيناً ومفروضاً؛ حيناً آخر، ظاهرًا مّرًة وخفيّاً ملتبساً مّرة أخرى.
وإذا كان االنفتاح في المجال الفلسفي واضحاً صريحاً، فإنّه في المجال 
الكالمي أقلّ وضوحاً وصراحــًة؛ لعمق التعديالت التي أدخلها المتكلّمون على 

النظرّيات التي اســتعاروها. لكن يمكننا االهتداء 
إلــى أصــول تلــك النظرّيــات بواســطة التتبّع 
الجينالوجي لمقاالت المتكلّمين، ودراسة الوقائع 
التاريخيّة الشاهدة على ما في كتاباتهم وتجاربهم 
من تثاقــف. وتوفّر لنا كتــب التراجم والطبقات 
والتفسير والِفَرق والِملل والتاريخ والفلسفة واألدب 

واألخبار ماّدة أّوليّة كافية لتحقيق ذلك.
إنّ ما تضّمنته هــذه الكتب يؤّكد أنّ االنفتاح 
عنصر تكويني في علم الــكالم، وأنّ اآلَخَر ُمكَوٌن 

بنيوي فيه. فلم يكن باإلمــكان قيام علم كالم من دون وجود اآلخر المخالف 
الذي من أَْجِل مقارَعِتِه ُينَســُج الكالُم وُيَحاُك الِحجــاج؛ لذلك كان حين ال 
يتوفّر الخصُم الكُــْفءُ ُيْفتََرُض وجوُدُه َوُيْختَلَُق اختالقــاً، وحين تنقطع حّجتُهُ 

َيفترض له المتكلُّم حّجًة مستأنَفًَة؛ ليتولّى الرد عليها بعد ذلك 1.

األمثلة على ذلك عديدة، فقد رّد ابن الراوندي علــى كتاب الجاحظ: «فضيلة المعتزلة» بكتاب  1 ـ 
«فضيحة المعتزلة»، ورّد أبو الحسين الخيّاط على كتاب ابن الراوندي بكتاب: «االنتصار والرّد 
على ابن الراوندي الملحد»، وصنّف عبد الجبّار بن أحمد الجزء العشــرين من كتابه: «المغني 
في أبواب التوحيد والعدل» رّدًا على مقاالت الشــيعة في اإلمامة، وصنّف الشــيعي اإلمامي ابن 
المرتضى كتابه: «الشافي» رّدًا على كتاب «المغني» لعبد الجبّار، وصنّف المعتزلي أبو الحسين 
البصري كتاباً يرّد فيه على كتاب: «الشافي»، وألّف الغزالي كتاب: «تهافت الفالسفة» رّدًا على 

 �� ;�ّ�� ;$ّXّ�F ح�!�Rإّن اال
ا�gّ7 ا����7 وا�<����، �� 
Fال�+ اNR�رت ا�2<$� �� 
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وليس من شــرط االنفتاح أن يفضي إلى َتَبن صريح آلراء الغير، بل قد 
يتحقّــق باالّطــالع المعّمق علــى تلــك اآلراء، واّتخــاذ موقف نقــدي منها، 
واالستعاضة عنها برؤية مغايرة. فقد اّتخذ االنفتاح الكالمي على الفكر الديني 
والفلســفي الموروث ثالثة أشــكال، هي: االســتعارة الصريحــة للمفهوم أو 
المصطلح أو المنهج، توسيع الرؤية الكالميّة بإقحام مباحث جديدة في متنها، 

المجادلة بالمناظرة والرّد والنقض.
كانت مســالك االنفتاح الكالمي متعّددة، بعضها شفوي وأكثرها مكتوب، 
وهي تعبّــر عن اّتجاهات ومدارس فكرّية وفلســفيّة مختلفة يونانيّة وفارســيّة 
وهندّية، وتظهر االستفادة منها في مســتويات متعّددة من الخطاب الكالمي: 
لغته وبنيته االســتدالليّة ومقاالته الطبيعيّة والفلكيّة والميتافيزيقيّة والنفسيّة 
بعد أن حوّرها المتكلّمون بما يوافق مسبقاتهم النظرّية وقيمهم الدينيّة. وهكذا 
اســتقامت لهم نظرّياتهم وأنســاقهم، وأصبحت جزءًا صميميــا من الثقافة 

اإلسالميّة يحاّجون به ويدافعون عنه.
تدلّ رهافة المســائل التي عالجها المتكلّمون في أبــواب دقيق الكالم 
وجليلــه، واألهّميّة الكبيرة التي كان يتمتّع بها المخالف لديهم؛ على ســعة 
أفقهم النظري وتفاعلهم الجاّد مع الموروث اإلنساني ومع معارف عصرهم. 
فاآلخر المخالف ســواء أكان مسلماً أو غير مسلم كان له حضور أساس في 
خطاب المكلّــم. ومّما له داللة خاّصة في هذا الشــأن مــا نجده من ذكر 
ألطراف الحــوار والجدل في عناويــن مصنّفات المتكلّميــن. والمثال الذي 
نسوقه هو أبو الحسن األشعري، الذي تضّمنت عناوين مصنّفاته ذكر أطراف 
الجدل التالية: الملحدين، الفالســفة، الطبائعيّين، القائلين ِبِقَدمِ العالم، 
الدهرّيين، أهل التشبيه، المجّسمة، أهل الزيغ والطغيان، أهل الزيغ والبدع، 
أهل اإلفك والتضليل، أهل الزيغ والشبهات، أهل الزيغ والمنكر، البراهمة، 
اليهود، النصارى، المجوس، أهل التثنية، القائلين بالهيولى والطبائع، أهل 

ابن ســينا، وألّف ابن رشــد كتاب: «تهافت التهافت» رّدًا على كتاب الغزالي، وألّف ابن تيميّة 
كتاب «منهاج السنّة النبوّية» رّدًا على كتاب الشيعي اإلمامي العّالمة الحلّي «منهاج الكرامة في 

معرفة اإلمامة»، فرّد عليه اإلماميّة بكتب أخرى عديدة.
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التناســخ، أهل المنطق، الموّحدين، اإلســالميّين، أهل الثغــر، المعتزلة، 
الجهميّة، أرســطوطاليس، إبرقلس الدهري، أبي الهذيــل، معّمر بن عبّاد، 
النّظام، هشــام الفوَطي، أبي علي الجبّائي، أبي القاسم حارث الورّاق، أبي 
هاشم الجبّائي، أبي القاسم البلخي، أبي محّمد عبد اهللا الخالدي، أبي جعفر 
محّمد اإلسكافي، عبّاد بن سليمان، ابن الراوندي، داود بن علي األصبهاني 
الظاهري، أبي الحســن علي بن عيســى الصائغ الرامهرمــزي، الفقيه أبي 

الفرج عمر بن محّمد المالكي 1.
وبسبب هذا االنفتاح وهذا التعاطي الجّدي مع 
المخالف ـ باإلضافة إلى عوامل موضوعيّة أخرى ـ 
نََمْت تيّاراٌت كالميّة متباينة قال بعضها بالطبائع، 
وبعضهــا بالعلــل، وبعضهــا باالختيــار، وبعضها 
بالجبر، وبعضها بنفــي الصفات اإللهيّة، وبعضها 
بإثباتها... وهذا يؤّكــد أنّ االنفتاح والحوار كانا 

عاملي إنماء وإثراء للفكر الكالمي.

64 ـ 
�ود ا��Nار �� ا�!��%; اإل"ال�ّ$; و�r��J ا���!�

ليس من مصلحة المســلمين اليــوم أن يكتفوا بالنظــرة التمجيدّية إلى 
أنفســهم وتاريخهم، ويلقوا بالالئمة ـ فيما يحدث من كوارث ـ على غيرهم، 
ويعتقدوا أنّ ال شــيء عليهــم فعله؛ فهناك أســئلة خطيرة يطرحها الساســة 
والمفكّــرون الغربيّــون ويطرحها مصلحونــا ومثقّفونا المهمومــون بالحاضر 

والمستقبل:
هل يملك المســلمون القــدرة واإلرادة على تجاوز المنهجيّة الســجاليّة  ـ

والعقليّة االنتصارّية التي تميّز خطاباتهــم العقدّية والحضارّية، واّتخاذ 
منحى إنساني علمي في طرق القضايا ذات الصلة؟

انظر: أبا القاسم بن علي بن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما ُنسب إلى الشيخ أبي الحسن  1 ـ 
األشعري، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1993، ص 129 - 137.
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هل يحــقّ للمســلمين أن يتكلّموا في موضــوع الحوار الحضاري، وأشــد  ـ
الحركات تطّرفاً وعنفاً في العالم تنشط باسم اإلسالم وتنبع من البيئات 

اإلسالميّة؟
هل باإلمكان اســتئناف حوار حقيقي بين الشرق والغرب من دون تصفية  ـ

التركــة القديمــة، واالعتــراف باألخطاء الســابقة وبتســاوي األطراف 
المتحاورة؟

هل يكون للحوار الحضاري بين المسلمين والغرب من معنى إذا لم نضع  ـ
األصبع على األســباب الحقيقيّة لإلرهاب، ولم نبيّــن دور كلّ طرف في 

وجوده، ومسؤوليّتَه في مقاومته؟
اإلخالل بالحوار والتعايش الســلمي في العالم اليوم أهو مسؤوليّة طرف  ـ

واحد من األطــراف الدوليّة؟ أم هو مســؤوليّة دوليّة مشــتركة؟ وكيف 
السبيل إلى النهوض بالعالقات الدوليّة من زاوية الحوار الحضاري؟

تفرض علينا هذه األســئلة أن نتبيّن وجوه التقصير في أدائنا الحواري، 
ومتطلّبات مســتقبلنا في هذا المجال، والخطوات العمليّــة المتوّجب اّتخاذها 

لتدارك التقصير واالستجابة للتطلّعات المنتظرة.

حدود األداء الحواري للمسلمين
كانت عالقات المسلمين البينيّة مترّددًة بين الحوار والتصادم، فكان يسود 
بين مذاهبهم وحواضرهم وممالكهم في الظروف العادّية ـ في مجاالت المعرفة 
والسياســة والحياة االجتماعيّة ـ تعاون وتنافس وحوار وجــدل وتناظر كان من 
ثماره إنتاج هذه الحضارة اإلسالميّة العظيمة، وفي ظروف التوّتر واالستنفار كان 
يحلّ محلّ الحوار والجدل النزاعُ واالّتهــام والقطيعة والحرب، يظهر ذلك في 
تعّدد الحروب األهليّة التي خاضها المســلمون بعضهم ضّد بعض بدءًا بما ُسّمي 
بالفتنة الكبرى إثــر مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفّــان، وفي تكاثر الفرق 
واألحزاب والمذاهب واّتهام بعضهــا بعضاً باالنحراف واالبتداع والكفر، وهو ما 
ُتظهره كتب المقاالت والفرق اإلسالميّة، وفي خلط منّظري الفرق والمذاهب بين 
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تعاليم الدين الصافية وإكراهات التاريخ والمجتمع، وفي جمود المعرفة الدينيّة 
أصوالً وفروعاً، وتقلّصهــا إلى دوائر ضيّقة ال تفي بحاجــات الحياة فضًال عن 
حاجات النموّ الحضاري. فاضمحلّت العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة، وطوى النسيان 
العلوم العقليّــة، وتّم إدخالها في بــاب المحظور الديني، وحلّــت محلّها بعض 

المختصرات الشرعيّة واللغوّية وبعض الفنون الغرائبيّة والسحرّية.
وبســبب النظرة الســلبيّة إلى المخالف طغــى جنس الردود علــى حوارات 
المختلفين. ولم يكن هذا الصنف من الخطاب مشــّجعاً علــى إفادة بعضهم من 

بعض، فكانت فائدة هذه الردود محدودة، وتحوّلت 
إلى ما يشبه الصرخة الصّماء التي ال يسمعها أحد. 
من مظاهر ذلك أنّ أســماء العديد من المصنّفات 
الكالميّة تبتدئ بعبارة: «النقض على فالن» أو «على 
فــالن» اختصارًا، وقد شــمل ذلك بعــض مصنّفات 
التفسير أيضاً، فوســم أبو الحسن األشعري تفسيره 
ـ «تفسير القرآن، والرّد على من خالف البيان من  ب
أهــل اإلفــك والبهتان، ونقــض ما حّرفــه الجبّائي 

والبلخي في تآليفهما» 1.
واشــتملت عناوين بعض الكتب على عبارات تدلّ على التعليم واإلفهام 
والتقويم الموضوعي ـ وهذا مساعد على التواصل والحوار ـ مثل «اإليضاح» 
و«اإلبانة» و«اإلنصاف» و«اإلرشــاد»؛ لكنّ الكثير منها اشتمل على عبارات 
تدلّ على معاني القوّة والقهر والغلبة؛ مثل «االحتجاج» و«الرّد» و«النقض» 
و«االنتصار» و«الصارم المســلول»؛ وهو ما نجــده أيضاً في لغة المناظرة 
لديهم؛ إذ اشــتملت على ألفاظ من قبيل «اإللزام» و«القطع» و«التبكيت» 
و«التفنيد» و«اإلفحــام» و«التهافــت» و«اإللجام»، وكلّ هــذا يعّطل َملَكة 

اإلنصات ولغة الحوار.

أبو القاســم ابن علي بــن عســاكر، تبيين كذب المفتري فيما ُنســـب إلى الشيخ أبي الحسن  1 ـ 
األشعري، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1993، ص 137 - 138.
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يكشف الطابع السجالي لكثير من المصنّفات الدينيّة واألدبيّة والحضارّية 
عن خاّصيّتها اإليديولوجيّة التي تجعــل الحقيقَة موضوعَ صراٍع بين األطراف 
المتنازعة، وال تقبل بإمكانيّة اشــتراك الجميع فيهــا، فيجتهد كلّ طرف في 
البرهنة على أنّــه المالك لها من دون غيره. وكان أخطر ســالح التجأ إليه 
المختلفون في الرأي والمذهب هو سالح التكفير والرمي بالبدعة والزندقة؛ 
ألنّه الباب الشــارع لكلّ أشــكال اإلدانة واإلقصاء والعنــف والتدمير؛ فبهذه 
ش كثير من العلماء  الشبهة أُحرقت الكتب، وُمنع من تدريس الفلســفة، وُهم

واألدباء، ومثّل ذلك حّدًا من حدود الحوار الحضاري في تجربتنا.
وما ذكرناه نفســه في الحوار اإلســالمي البيني يمكن أن نســحبه على 
الحوار الحضاري بين المسلمين وغيرهم؛ فالقاعدة الغالبة أنّ المسلمين قبلوا 
بالحوار الحضاري ومارسوه بثقة ونجاعة طيلة قرون التوّسع واالزدهار؛ لكنّهم 
عزفوا عنــه في مراحل انحدارهــم، وتراجع جذوة الحضــارة لديهم، وتغلب 

التقليد واألفكار الخرافيّة على حياتهم االجتماعيّة والعلميّة.
وليس الطرف الغربي بأفضل حاالً في مستوى الحوار الحضاري؛ بل لعلّ 
دوره يكون أسوأ وأخطر؛ هذا ما أّكده العديد من مفكّري الغرب، ومن بينهم 
رجاء غارودي؛ فقد ذهب هذا المستشرق الفرنسي ـ الذي اعتنق اإلسالم بعد 
أن اكتشــف أبعاده اإلنســانيّة والحضارّية العظيمة ـ إلى أنّ ديدن الحضارة 
الغربيّة هو هدم الحضارات والثقافات المخالفة لها، وهذا يقودها بالضرورة 
إلى هدم اإلنسان نفسه وإلى االنتحار: «إنّ حضارة تقوم على هذه الموضوعات 
الثالثة: تحيل اإلنسان إلى العمل واالستهالك، تحيل الفكر إلى الذكاء، تحيل 
الالنهائي إلى الحكم؛ إنّها حضارة مؤّهلة لالنتحار؛ انتحار لفقدان الهدف، 
يشهد على ذلك ضروب الفرار إلى المخّدرات وانتحار المراهقين بأعداد أكبر 
في األصقاع األغنى؛ انتحار إلفراط الوسائل، يبرهن على ذلك مثًال المنظور 
الجائز لنضوب المصادر الطبيعيّة والتلوّث، وذلك نتيجة الزمة لتصوّر ال يرى 

في الطبيعة شيئاً آخر سوى أنّها مستودع ومعمل لمعالجة القمامة» 1.

غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب عــادل العوّا، مكتبة عويدات، بيروت، ط 4، 1999،  1 ـ 
ص 37.
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ومّما اّتهم به غــارودي الحضارة الغربيّة كونهــا أم األصوليّات وأصلها، 
وعنها نشأت األصوليّات الفرعيّة المنتشرة في العالم؛ فليست األصوليّات نابعة 
إّال مــن الزعم الغربي بأنّ أنموذجــه اإلنمائي هو النمــوذج الوحيد الصالح 
للعالم: «رّبما يكون هذا هو الشكل األشّد مكرًا من أشكال األصوليّة: االعتقاد 
المقّدس بتفوّق الغــرب علميّاً وتقنيّاً على كلّ أنمــاط الحياة األخرى... وبأنّ 
المعيار الوحيد للحضارة والتقّدم هو الســلطة المهيمنة بالعلم والتقنية على 

الطبيعة وعلى البشر» 1.

مطالب المستقبل
مّما ال شــّك فيه أنّ المسلمين يحتاجون قبل 
كلّ شــيء إلى تطوير الحوار بينهــم؛ وال يتحقّق 
ذلك إّال بالتعامل النقدي والمسؤول مع التراث، 
والتخلّــص من عالقــة التبعيّــة والســلبيّة تجاه 
القدامــى، والنظر بإيجابيّة إلــى التعّدد الثقافي 
الداخلي، واالستئناس بالتجربة اإلسالميّة الماضية 
التي استفادت من الجوار الثري والتعّددي، ورّحبت 

بما كان يحمله من عناصر إيجابيّة مفيدة.
غير أنّــه ال يكفي أن ننجز قراءة نقدّيــة لتراثنا الفكري والحضاري 
حتّى نكون قادرين على الدخول في حوار حضاري نّدي مع الغرب؛ بل ال بّد 
من تحسين وضعنا السياسي واالقتصادي والثقافي العالمي، والتمكّن من 
حمل الغرب علــى االعتراف بالمســلمين كيانــاً دينيّاً وحضارّيــاً جديرًا 
باالحترام والمعاملة بالمثل، وهو أمر ال نراه إلى حّد اآلن في السياسات 
العمليّة والخطابات الثقافيّة والتاريخيّة والفلسفيّة الغربيّة. فما زال الغرب 
يتلكّأ في االعتراف األكاديمي والثقافي بانتساب اإلسالم إلى نفس الفضاء 

رجاء غارودي، األصولّيات المعاصرة أســـبابها ومظاهرها، تعريب خليل أحمــد خليل، دار عام  1 ـ 
ألفين، باريس، 2000، ص 22.
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الديني اليهودي والمسيحي التوحيدي ذاته، وال تزال «هناك رغبة مشتركة 
بين اليهودّية والمسيحيّة في استبعاد اإلســالم، ليس الهوتيّاً فحسب؛ بل 
ثقافًيا وسياســيّاً أيضاً. كما حرصوا على تفريق أديان الوحي عن األديان 
اآلسيوّية، وألحقوا اإلسالم بتوجهات غريبة تبعث على االستنكار. فهم تارة 
ُيلحقونه بأديان الوحي، وتارة باألديان اآلســيوّية الكبرى، وتارة باألديان 
اإلفريقيّة» 1. إنّ الغرب مطالب بمعاملتنا بنّدّية؛ فمن دون ذلك يتعّذر نشوء 
حوار حضاري حقيقــي بيننا؛ ألنّه في عالم البشــر ال حــوار بين القوّي 
والضعيف وبين الســيّد والعبد: «ليس هناك حوار بين السيّد والعبد. إنّ 
الحوار تضليل إن لم ُتَحلّ المشاكل األساسيّة التي يولد تناسيها األصوليّة: 
العالقات مع العالم الثالث، وكلّ ما ينُجم عنها من البطالة إلى الهجرة 

إلى االعتراف بثقافة اآلخرين ومعتقدهم» 2.
إنّ الموقف المبدئي الذي يشــكّل قاعدة الحــوار الحضاري العالمي 
المنشــود هو االعتراف للجميع بحقّهم وقدرتهم على اإلسهام في الصرح 
الحضاري الكوني، وعدم احتكار أّي جهة لقيم الكونيّة والحضارة والعلم 
والعقالنيّة والتقــّدم، هذا الموقف التكاملي التشــاركي دفع غارودي إلى 
مراجعة مفهوم كونيّة الحضارة الغربيّة وتفوّق نموذجها التنموي ونمطها في 
العيش وتنظيــم الحيــاة االجتماعيّــة والسياســيّة واألخالقيّــة، وتثمين 
الخصوصيّــات الثقافيّة واالحتفاء بها وعدم إلغائها باســم الكونيّة. يؤّكد 
غارودي هذا المعنى بالقول: «أرجو أن يسهم هذا الكتاب في توسيع هذا 
الحوار وتعميقه، واالستعاضة عن هيمنة (الغرب) الثقافيّة المفروضة خالل 
أربعة قرون من االســتعمار بتجربة ســمفونيّة هي تجربة الثقافة العالميّة 

الشاملة» 3.

محمد أركــون، معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلســـالمّية، دار الساقي، بيروت، ط 1،  1 ـ 
2001، ص 17.

غارودي، األصولّيات المعاصرة أسبابها ومظاهرها، ص 12. 2 ـ 
غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب عــادل العوّا، مكتبة عويدات، بيروت، ط 4، 1999،  3 ـ 

ص 7.
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في المستوى العملي، نحتاج إلى تفعيل المراكز والمنّظمات واألقسام 
العلميّة المهتّمة بالحضــارة في بلداننا، ودعمها وتوجيههــا وجهة واقعيّة 
مستقبليّة، والتوّصل إلى بناء برامج طموحة وواقعيّة تمكّننا من االستفادة 
من العطاءات البشرّية المناسبة أينما ُوجدت وتبادل الخبرات البينيّة في 

هذا المجال.
والقتالع مكانــة عالية بين األُمم يحتاج المســلمون باســتمرار إلى 
تقديم إضافة إلى الحضارة اإلنســانيّة؛ أي ما يعبّر عنه القرآن الكريم 
ـ ﴿ Ç Æ Å ﴾ [الرعد: 17]، فال يمكث في األرض سواه. وألننا قد ال  ب

نستطيع في الوقت الراهن أن نسهم في تطوير 
الجانــب التكنولوجي مــن الحضــارة إّال في 
مســتوى بعض األفــراد النابغيــن؛ فينبغي أن 
تنصرف هّمتنا إلى الرصيد الثقافي والروحي 
والتربوي الزاخر الذي نملكه ويمكننا تطويره 
وتقديمــه للعالــم، مــن دون أن نغفــل طبعاً 

التدارك في الجوانب الحضارّية األخرى.

الخاتمة
قادنا اإلبحار في تجربة المســلمين الحضارّيــة ومنزلة الحوار فيها إلى 

جملة نتائج نجملها فيما يلي:
ليس باإلمكان التخلّص من اآلخر أو تخلّص اآلخر منّا؛ فاآلخر في ظلّ  ـ

العولمــة يعيش معنــا، وليس هنــاك أّي فائـدة في طــرح المواجهة 
الشــاملة بين الشــرق والغرب، بين اإلسالم والمســيحيّة أو أوروّبا، 
وليس من مصلحتنا أن تتحــوّل بلداننا إلى ســاحات صراع تحّركها 

أطراف خارجيّة.
ليس لنا مخرج من الصــدام بين الحضارات، وال مــن محاولة البعض  ـ

القضاء على اآلخر مستسلماً العتقاد وهمي قاتل (عقيدة القاعدة)، وال من 

إّن ا���-H ا����U ا�aي 
�/6ّ2 -���ة ا��Nار 
ا��ZNري ا�����1 
ا��7/�د _� اال�!�اف 
 ���� و-�ر,ّ�N% S$��'�
�'W اإل"��م �� ا�A�ح 
.�R�2ري ا��ZNا�
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دأب البعض (الغرب) على إخضاع اآلخر وحرمانه من الحّرّية والتقّدم، إّال 
بالحوار والتمّسك بالحقوق المشروعة.

يمكننا أن نقّدم أنفســنا طرفــاً في حوار متكافئ وبنّــاء مع الجميع،  ـ
الهدف منه تقوية الجبهة العالميّــة التي ترفض االنخراط في حرب 
مفتعلة بيــن الحضارات واألُمم، وتعّمق وجــوه التعاون بينها. في هذا 
المســعى تخدمنا المواثيق الدوليّة ومنظومات حقوق اإلنسان والقيم 

اإلنسانيّة والحضارّية العليا وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف.
مهّم جّدًا لنا أن نعمل بشــكل منهجي ومبرمج على كسب أصدقاء في  ـ

أركان العالم األربعة، وبناء عالقات متينة ومتكافئة معهم في المجاالت 
السياســيّة واالقتصادّية واألكاديميّة والفنّيّة. في هذا المجال للساسة 
دورهم، وللفنّانين والمثقّفين واألكاديميّين والباحثين دورهم، وللتّجار 
واالقتصادّيين والفنّانين دورهــم، وللمواطن العادي دوره. وال تتحقّق 

النتيجة المرجوّة إّال بتكامل هذه األصناف جميعاً.
حوار الحضارات ليس قضيّة بروتوكوليّة؛ بل هو برنامج واســع يشمل  ـ

البحث والدراســات كما يشــمل الملتقيــات المشــتركة والجمعيّات 
والمعارض والتبادل الثقافي والحضاري وتســهيل العالقات السياسيّة 
واالقتصادّية المتكافئة. إنّه صياغة إرادّية إيجابيّة للعولمة، هو عالميّة 
أو كونيّة (Universality)، وليس عولمة (Globalization)، عالميّة تتعامل 
مع اإلنســان على أســاس أنه متعّدد األبعاد (Multidimensional) ومع 
المجتمعات البشرّية المختلفة على أساس أنها متكاملة كلّ منها يضيف 

إلى البشرّية الواحدة لبنة متميّزة.
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■  أكاديمي من تونس.

جاء في تدخل لرجل الدين الپروتســتانتي رابو سانت اتيان 
ـ خالل نقاشات الجمعية التأسيسية الفرنسية في جلسة يوم 
1789/28 للبنود الخاصة بحرية المعتقد وحرية التفكير والتعبير ـ 

ما يلي:
«إن ما أطالب به ليس مجرد التسامح؛ بل هو ـ أيها السادة ـ 

الحرية.
إنما التسامح ـ كما القبول، والعفو، والرحمة ـ آراء غير عادلة 
كلياً تجاه «المنشـــقين»، إذا ما لم نعتد بالفرق في الدين وفي 

الرأي جريمة.
أطالب أيها السادة بكل ما تطالبون به ألنفسكم، وبأن يدمج 
غير الكاثوليكيين الفرنســـيين إدماجاً تاماً من دون تحفظ، (في 
المجتمع الفرنســـي)؛ ألنهم، هم أيضاً مواطنون، وألن القانون 
والحرية ال يوّزعان عدلهما الصارم بصفة متفاوتة، (فهما يوجدان 

في كل مكان) من من دون محاباة على الدوام» 1.

Rabaut Saint-Etienne, Paris, 1826. 1 ـ 

■ �ح  A� ���X

والتفاهم: والتسامح  االختالف 
الفلسفة في  االستشكال  وضع 

الحديثة الغربية 
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ورغم أن التدخل كان هامشــياً آنذاك فإن قيمته التاريخية مأتاها أنه كان 
يفترض كل النزاع العملي والتاريخي والنظري الذي أحاط بغرض التســامح في 
التجربة الغربية الحديثة، نعني تدبر المعضلة التاليــة: كيف يمكن القبول بما 
نعتبره غير ســليم وغير صائــب من آراء غيرنــا وعقائده وســلوكه وذوقه ـ في 
الملبوس والمأكول والمنكوح والــذوق الفني ـ من دون أن نصل إلى حد التواطؤ 
مع الشر، ومن ثم ما هي حدود التسامح ومن يضع تلك الحدود: الدين بالتحريم 
أو المجتمع باالســتهجان؟ أم الدولة بالقوانين؟ أم الفرد لذاته؟ وإذا كان ثمة 
بعض االتفاق حول صعوبة التحديد فإن االختالف شديد بشأن تلك الحدود ومن 
يمتلك حق تشــريع وضعها. ولكن تدخل رجــل الدين يضيف إلــى ذلك مدارًا 
سياسياً واضحاً، مفاده أن ليس يكفي قبول اآلخر (تسامح) عوضاً عن اضطهاده 
(ال تسامح)، بل وينبغي أيضاً النظر إليه نظرة إيجابية خالصة في اختالفه (حرية 
معتقد، وتعبير عن ذلك المعتقد)؛ لكون التســامح ذاته إنما هو قبول بالســلب 
(ومن ثَم فهو بالضرورة قبول على مضض)، بينما كان منشود المضطهدين (دينياً 
وعرقياً وأخالقياً وجنسياً) منذ بدايات الحداثة الغربية في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر، تحويل الواعي واإلرادي للتسامح من وضع «التصبر» و«المكابدة» 
ـ عند أغلــب القدامى ـ إلى وضع الفضيلة اإليتيقية بــل ومعيار األخالقية ذاتها 
ـ كما ســتكون الحال عند أغلب المحدثين والمعاصرين ـ وذلك في مقام جديد 
هو التفاهم الذي يهيئ لدوام التعايش على قاعــدة االحترام المتبادل ال مجرد 

التسامح مع االختالف، بل وللتضامن أيضاً.
ولقد ارتبطت مســألة التســامح الحديث رأســاً بالصراع ضد التعصب 
والخرافة واالضطهاد الديني، بل واالستبداد السياسي في أوروبا الحديثة بعد 
الحروب الدينية، وبمواجهة التجانس االيتيقي/األخالقي من جهة القيم نتاج 
الصدمة التي أحدثها غزو أمريكا وأدى إلى حد الشكوكية األخالقية بدءًا من 
القرن السادس عشر (مونتاني) وتواصل في نطاق الوجه القيمي لتدبر عالقة 
الفرد بالمجتمع والدولة في القرنين الســابع عشــر والثامن عشــر (التيار 
التحــرري في الخلــق ومعرضيه مــن العقالنيين والخبرييــن المعتدلين من 
فالســفة األهواء الخلقية) قبل أن يســتقر على جهة التوتر في القرن التاسع 
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عشــر وما يليه بين الســلوك المتحرر (المركيز دو ســاد أنموذجاً) والرؤية 
المحافظة والمتشددة (التصور الكاثوليكي كما النزعة الڤيكتورية في السلوك 
العام)؛ كل ذلك رغــم في غلبة أولــى للجانب العقدي ـ السياســي لتصور 
التســامح في مناظرات الفكر الحديث عموماً والتنوير بصفة أخص 1، قبل أن 
يصبح النزاع سياســياً حقوقيــاً مع حدثان الثــورات اإلنجليزيــة واألمريكية 

والفرنسية، كما هو معلوم.
ثمة نزاع بلغ حد نكران كون معنى التســامح 
قد حاز شــرف بلــوغ مرتبــة المفهوم الفلســفي 
الصارم، ولذلك فهو مطلب ومســألة واستشكال، 
ومعنى يتقــوم بصلتــه بمفاهيم ومعــاٍن حافة أو 
مضايفة أو مضادة، واستشكاالت محيطة، أكثر من 
كونــه قد حــاز ما يمكــن أن يكون وضــع الدقة 
والصرامــة واالســتقالل النظري دونمــا فقدان 
الوجاهــة العمليــة والنظرية للتفكيــر في ذلك 

المشكل الرئيس.

ونحن نعني هنــا بالتنوير ال ذلك الذي يتمثل في الصراع بين رجــال الدين، وهو صراع عقدي  1 ـ 
ـ عملي باألساس ـ وليس كذلك الذي يعني الخروج من الظلمات إلى النور كما يتجلى في خط 
فكري اســتردادي يربط كانــط بكل من هوبز وبيكــون، وهو صراع إبســتمولوجي أكثر من كونه 
صراعاً عملياً مباشــرًا، بل تلك الحركة التاريخيــة التي توجهت منذ بدايــات العصر الحديث 
األوروبي إلــى االنفصال عن الماضي ووســمته بكونه تقليدًا، ونصبت ذاتهــا حداثة، كما جعلت 
قيمتها العليا تبعاً لذلــك «الدنيوة»(=العلمانية التاريخية والروحانية ال الالئكية السياســية)، 
ورأت نفســها فاتحة حقبة جديدة في التاريخ اإلنســاني، وقد جاء ذلك إما على نحو راديكالي 
كما في التنوير الراديكالي الذي رفع شــعار االنفصال التام عن الماضي واالستبداد والخرافة، 
أو في التنوير المعتدل الــذي عمد إلى المالءمة بين عناصر عّدها حيــة في القديم، وعناصر 
معقولة فــي الجديد، أو فــي التنوير المضاد الذي رأى أنــه يمكن إعادة بنــاء القيم والتاريخ 
والعالم باقتراح ما ليس الماضي الثابت الميت، وما ليس محدودية العصر الحديث المتمثلة في 
عقالنيته المزعومة ومن هنا جاءت دعوته إلى العاطفة بديًال عن العقل وعن السلطة المرجعية 
التقليدية: أنظر صالح مصبــاح، التنوير موجوداً ومنشوداً: تجرأ على استعمال عقلك، بيروت، 

2011 ص 47 - 91.
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وقد تدبر الفكر والفلســفة الغربيين الحديثين االستشكال في أكثر من 
صيغة في التجربة السياسية والنظرية الغربية الحديثة المذكورة، وباإلمكان 
اليوم التمييــز التاريخي والنظري بين تيار خصوم التســامح، الذي يلخصه 
هوبز وبوسييه القائلين بتدبير الســلطان السياسي للشأن الديني، وبين تيار 
المطالبين بالتسامح، وقد مثله باألساس كل من لوك، ومونتسكيو، وڤولتير، 
وهيوم المناهضين لكل تعصب انطالقاً من التجربة المعيشة للپروتستانتيين 
الفرنسيين وغيرهم، وبين تيار ثالث يرتبط بمطلب حرية الضمير أكثر من 
ارتباطه بمطلب التسامح مثله كل من وليامز واسبينوزا وبايل وروسو وديدرو 
وكانط (الذين يتوزعون بين القول بالفصل بين الســلطتين اعتمادًا على نوع 
من البراغماتية السياسية أو بالتوحيد الجمهوري بينهما، أو حتى بالعمل على 
إلغاء وجود المؤسسة الدينية ذاتها من دون نفي الدين)، انتهاء إلى الفكر 
الليبرالــي ما بعد الثورة الفرنســية ممثًال في كتابات الفرنســي الكســيس 
دو توكفيل ـ أول من فكر بصرامة تاريخية ونظرية في تجربة الدين المدني 
في الواليــات المتحدة األمريكية التي أسســها غزاةٌ بعضهم فــر من أوروبا 
الغربية بســبب االضطهاد الديني تحديدًا (مثل روجيه وليامز)، واإلنجليزي 
جون ســتيوارت مل الذي يعد أكثر من سعى إلى علمنة مبحث التنوير متوجاً 
االستشكال في نطاق «الفكر الغربي الحديث» الذي نرى أنه قد اكتمل تقريباً 
في موفى الثلث الثاني من القرن التاســع عشــر مع بدايات ما بعد الحداثة 
الغربية. وال بد من اإلضافة من مقام نقدي (وتفكيكي) أن الفلسفات الحديثة 
المذكورة لم تتخلّص في أغلبها من مبتسرات عصرها فيما يتعلق بالعالقة مع 
اآلخر غير المســيحي أوالً ثم غيــر الغربي الحقاً، وهو موقــف لم يبدأ في 
التحول إال بعد تقّدم الطرح الغربي «ما بعد الحديث» خالل النصف الثاني 
من القــرن العشــرين 1 ـ هذا رغــم وجود بعــض المحــاوالت لتخطي تلك 
المحدودية عاصرت بدايات الحداثة الغربية وبلغت حد التضامن مع ضحايا 
االضطهاد الغربي لسكان أمريكا األصليين مثلما هو شأن برتوليمي دي الس 
كازاس في مناظراته الشــهيرة مع غينيس دي ســبولفيدا حول حقوق الهنود 

M. Walzer, Traite de Tolérance, trad. fr. Paris, 1998. 1 ـ 
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وإنسانيتهم 1. وهو شأن لم يســتقر بعد إلى أيامنا، بل هو على جدول أعمال 
اإلنســانية النظري كما العملي كما كان منذ انطالق مشروع التنوير الغربي 

الحديث رغم ما يوهم به من تقدم.
ولذلك فإن العودة إلى منابت االستشكال في الحداثة الغربية إنما يجلي 
في زعمنا بعض مآزقه في هيئة «الحداثة العالمية العابرة» بحسب االصطالح 
الوجيه للفيلسوف ورجل الدين األرجنتيني أنريكي دوسيل 2 وعالم اإلنثروبولوجيا 
السياســية الهندي آرجون أبودراي 3 المختلف عّما «بعد الحداثة» التي ال تهم 
غير الغربيين زمناً واستشكاالً، بله والتي يستغرقها مفهوم «الحداثة العالمية 

العابرة». وليس غرضنا هنا غير التوقف عند صلة 
التسامح بحرية الضمير والمعتقد، ووراءها كيفية 
التعاطي مع االختالف األنطولوجي واإلنثروبولوجي 
والعقدي واألخالقي والسياسي بين األفراد كما بين 
المجموعــات مــن مقام مــا قبــل ابتــكار معنى 
«التفاهم» مــا بعد الحديث بديًال عن التســامح 
تصورًا ومراساً، ورديفته صناعة الهرمونطيقا بديًال 
عــن مجــرد التفســير أو النقــد الحديــث رؤية 
ومنهاجاً؛ مما يســمح اســتردادياً ـ واستشــرافياً 

كذلك ـ بالنظر إلى مسألة التسامح نظرًا استشكالياً من جهة حدودها كما من 
جهة إمكانها أو امتناعها في التجربة الغربية الحديثة المذكورة دونما تفصيل 

في الحال ما بعد الحديثة الغربية 4.

Enrique Dussel, 1492: The Invention of The Americas, New York, 1995. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 

 A. Appudarai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalisations, University of Minosetta 3 ـ 
Press, 1996.

سبق أن درسنا مقام المقاربة اإلسبينوزية للمسألة في «تسامح أم حرية تعبير وتفكير: إسبينوزا  4 ـ 
فيما أبعد من التنويــر الليبرالي» في المجلة التونسية للدراسات الفلسفية عدد 22 - 1999/23 
ص 7 - 25 ـ ونحن نســتعيد هنا بعض مواد ذلك المقال، نعني تلــك التي لم تفقد راهنيتها وال 

وجاهتها المعرفية ضمن السياق الحالي.
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1 ـ ولقد ارتبط مطلب التسامح الغربي الحديث بنيوياً ال بواقعة االختالف 
والتنوع عمومــاً، بل بتجربة االنقســام الحاد والمعمم الذي ســاد كل أوروبا 
الغربية خــالل فترة اإلصالح الدينــي 1، والذي لم يكن يتعلّــق بمجرد ظهور 
هرطقات عابــرة مثل «المتطهرين» أو «الفاديين» في القرنين الثاني عشــر 
والثالث عشر، أو حركة أرنولد دو بريشيا في فرنسا، أو الحركة الدومينيكانية 
والحركة الفرنسيســكانية في بداياتهما، أو حركــة «المجلودين» في القرن 
الرابع عشــر. بل تعلّق األمر كذلك بانقســام شــديد داخل المجال األوروبي 
الغربي ذاته على نحو يختلف حتى عن االنقسام المبكر بين الكنيسة الرومانية 
والكنيسة الشرقية والذي خففت من حدته المسافة الجغرافية بين المركزين: 
فلم يكن الجديد عابرًا وال كان مما تحله عبر الزمان المسافة المكانية. لقد 
كان ذلك حاســماً إلى حد أنه أســهم في خلق مالمح عالــم أوروبا الغربية 
الحديثة ووسمه إلى حد اللحظة الراهنة بما سبق أن عّده توماس هوبز حالة 

السلم التي ال تعدو أن تكون «حالة غياب حرب فعلية».
وقد رافق هذا االنقسام السياسي والعقدي تجدد االنقسام الهرمونطيقي 
القديم على نحو حاد، تجلى في كون البحث عن مســوغات التسامح وحججه 
ـ كما البحث عن مسوغات الالتسامح مع الضالين أو المنشقين أو الجاحدين 
أو المغايريــن ـ ارتبط بالبحث عــن حجج في الكتاب المقــدس وفي تاريخ 
اليهودية أو المســيحية لدعم دعــوى أو نقض أخرى، وهذا مــا يعد مواصلة 
للقديم. َبْيَد أن نشــوء الهرمونطيقا الحديثة بدءًا من إســحاق البيرر، مرورًا 
بهوبز وإسبينوزا إلى أن توج ريشارد سيمون هذا المبحث، وغيرهم من رجال 
الدين والمفكرين والفالسفة قد استبدل تقليد األحجية القائم ـ منذ أن ترجم 
لوثر اإلنجيل إلى األلمانية ـ بتقليد الحرية الناشئ، وذلك عن طريق توسل 
منهــج النقــد التاريخــي للكتب المقدســة؛ هــذا زيــادة على كــون الثورة 
الپروتستانتية قد فتحت الباب أمام غير رجال الدين لممارسة التفسير دفاعاً 

 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. fr, Paris Paris, 1994; Leszek 1 ـ 
 Kolakowski, Chrétiens sans églises, trad. fr., Paris, 1969; Michael Walzer, La révolution des
saints, trad. fr., Paris, 1987; John Rawls, Le libéralisme politique, trad. fr, Paris, 199, préface,
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عن الِقيَم الجديدة، ومن بينها التسامح، كما للدفاع عن حقهم في االختالف 
الهرمونطيقي، مما يعني بداية علمنة التعاطي مع الشأن الديني.

ولم يكن حل التســامح الذي اقترحه الپروتستانتيون خيارًا بقدر ما كان 
ضرورة تاريخية، جاءت في صورتها األولى «تعايشــاً سلمياً» مرتبطاً بتوازن 
الرعب الذي عبّر عنه مؤقتاً مرسوم نانت الفرنسي الشهير سنة 1598، قبل أن 
ترســيه بصفة أكثر دواماً معاهدة واستفاليا التي وضعت في سنة 1648 أسس 
أوروبا السياسية إلى حدود الحرب العالمية األولى 1. وقد عاضد ذلك الحل 
المشروعية التعاقدية القانونية والسياسية الصريحة أو الضمنية الناتجة عن 

التاريخ السياســي لبلد كبريطانيا، والتي أرست 
المقبولية المعنوية والمادية لنظام الدولة األُمة 
(المركزية كما الفيدرالية) هيئة سياســية موحدة 
لتعايش المجموعات المتشــابهة، وهــي هيئة قد 
رســمت حدودها اإلقليميــة غير الثابتــة معاهدة 

واستفاليا ذاتها كما هو معلوم.
2 ـ ولذلك فإن البدء بتوماس هوبز ـ معاصر 
الحرب األهلية اإلنجليزية ومعاصر وضع معاهدة 
واستفاليا، وأول من أنشأ هرمونطيقا نسقية حديثة 

غير دينية للنصوص المقدسة اليهودية والمسيحية في كتاب لويثان وغيره ـ 
لتدبر الحداثة النظرية الغربية ال يحتاج إلى تبرير، كما أن إدراجه في تاريخ 
التســامح األوروبي الحديث ليس غريباً؛ ألن ما يبدو من غرابة إنما يتأصل 
فيما أحاط بصورة الفيلسوف اإلنجليزي في بادئ الرأي النظري والسياسي من 
ارتباط فلسفته باالســتبداد السياســي، ومن ربطها للدين بالدولة على نحو 
صميم، وهو صائب بشــأن هوبز؛ َبْيَد أن ذلك ال ينفي عن فكر هوبز إمكانية 
القول بالتسامح إال إذا عَدْدنا التسامح ـ كل التسامح ـ احتراَم اآلخر وإعطاءه 
حريــة التفكير والتعبير والفصــل بين الدين والدولة: ومــن ثم فإذا وجدنا 

Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, trad. fr. Paris, 1994. 1 ـ 


6 ا�!���� ا�aي  �2� ��
 �R�!�,و�ا�� +
ا-!�
F$�راً %��ر �� �Yن \�ورًة 
 ��,�ر�I$;، �4ءت �� �Xر,
 ً�J,�� ً��$'" ً�/��1, Wاألُو�
 �َّ%!�اُزن ا���r ا�aي �
 �$��7+ ��"�م �R�R ا�/
.1598 ;7"



240

المحور

تعريفاً آخر للتســامح، فإن الصعوبــة ترفع، وهو واقع الحال؛ ألن التســامح 
الحديث بدأ بما أشرنا إليها بعبارة «التعايش السلمي» بين الفرقاء في نطاق 
الدولة اإلطالقية الحديثة على نحو يشــبه تعايــش المجموعات المختلفة في 
اإلمبراطوريات، وهذا ما عبّــر عنه توماس هوبز قائًال في الفصل 26 الطبعة 
األولى (اإلنجليزية)من لويثان على نحو يظهر معه كأنه يدافع عن الالتسامح:
«هذا زيادة على أنه ليس هناك مكان في العالم يسمح فيه للناس باتباع 
أحكام إلهية غير ما تحدده الدولة على أنه من ذلك النوع. فالدول المسيحية 
تعاقب من يتحولون عن الديانة المســيحية، وكل الــدول األخرى تعاقب من 

يريدون تأسيس ديانة تحرمها تلك الدول» 1.
فالظاهر هنا بمظهر الالتسامح إنما هو الدفاع عن وحدة الدولة والسلطة 
الروحانية لجميع أفراد المجتمع، فهم يتعايشون ضمن دين دولة واحد، حتى 
يتفادوا العــودة إلى حالة الطبيعــة. ليس موقف توماس هوبــز الرافض في 
العديد من كتبه لكل هرطقة إال مــن ضمن ذات الجنس، بل إن هوبز يذهب 
إلى حد عّدها مجرد رأي فردي ال قيمة عقدية له، وليس لصاحبه أن يســعى 

إلى نشره 2.
وهو ما ينطبق كذلك على ما يعرف في تاريخ التسامح المسيحي «بالضمير 
الضال» ـ والذي ســيكون موضوع دفاع شــديد عند پيار بايل بعد عقدين من 
الزمان ـ فيتدبره هوبز تدبرًا سياســياً ذاهباً أنه ليس لنا الحق في الضالل؛ 
ألن معيار الصواب في الدولة هو القانون المدني ال نوع من القانون الطبيعي 
الذي يصبح في موضع ثانوي بعد سن القوانين المدنية. ومن ثم فليس رفض 
هوبز للتسامح بمعنى «احترام اآلخر» و«ضمان حرية ضميره» بالرفض التام 
لكل تسامح، ولكنه رفض لضرب من التســامح رأى الفيلسوف اإلنجليزي أنه 

Hobbes, Leviathan, Penguin Press, London, 1968, p. 334-335. 1 ـ 
انظر أيضاً توماس هوبز، اللوفياثان: األصول الطبيعية والسياســـية لســـلطة الدولة، ترجمة 

ديانا حرب وبشرى صعب، مراجعة وتقديم رضوان السيد، أبوظبي، 2011.
انظر الضميمة إلى الطبعة الالتينية من لويثان (1668) في: 2 ـ 

Th. Hobbes, Leviathan (Latin), trad. fr. Paris, 2004, p. 524-544.
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يهدد كيان اللويثــان الضامن للحيــاة وللحضارة، وهو ما يســوغ في تقديره 
االكتفاء بالدرجة الدنيا من التســامح، نعني «تسامح التعايش» تحت سلطان 
لويثان تحديدًا. وقد عــّد الموقف الهوبزي موقفاً أراســتانياً كما هو معروف 
جامعاً بين السلطة الروحية والزمنية بل وإعطاء السلطان األعلى للدولة. ومع 
ذلك فقد قدم هوبز تمييزًا بين ما ســيصبح الحقــاً التمييز بين ما هو خاص 
ـ وهو التأويل الذي يقّدمه اإلنسان لألشياء العقدية في حياته الخاصة ـ وبين 
ما هو عمومي ـ وهو ما ينبغي االلتزام فيه بتأويل العاهل، وهو تمييز ســيكون 

في أساس كل التصور الليبرالي الالحق 1.
ويختلف هــذا األمر عن موقــف رجل الدين 
الكاثوليكي والكاتب الفرنسي جاك بينيني بوسيه 
عندما قــال الحقاً قي عبارة شــهيرة: «إنني غير 
متسامح معك؛ ألنني على حق، وألنك على خطأ»، 
وهو موقف ينطلق من كون صلته بالحقيقة ليست 
مجرد «مطلب» كما يقتضي التســامح، بل يعّدها 
تملــكاً للحقيقة مما يعني أنــه ال يريد «تصديقاً 
للحقيقة» يلبي مطالبه عبر التسامح والتفاهم؛ بل 
يريد فرض مطلبه على أنه الحقيقة، ومن ثم أن 

يرغم اآلخرين ـ رحمًة بهم ـ علــى االقتناع به 2؛ وهذه خاصية تقليد األحجية 
في كل الهرمونطيقا الوسيطة والحديثة كذلك، ال وجود فيها لشك وال لتحوط 
وال لتســاهل ـ وإن مؤقتاً مع الضالين ـ ومرجع بوســييه فــي ذلك الحقيقة 
الدينيــة كمــا فهمهــا الكاثوليك منذ قــرون، مما ســمح له بكتابــة تاريخ 
الپروتســتانتية الفرنســية على أنها تاريخ الضالل ـ مبررًا على نحو بعدي ـ 

Hobbes, Leviathan, Op. cit., p. 609-628. 1 ـ 
وانظر صالح مصباح، فلسفة الحداثة الليبرالية الكالسيكية من هوبز إلى كانط، بيروت 2011 

ص 140.
 Enrique Dussel, «Deconstruction of the concept of the Tolerance: From Tolerance to 2 ـ 
Solidarity» in Constellations, Oxford, Sep. 2004, p. 227-336.
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ما وقــع من اضطهــاد بعد إلغــاء منشــور نانت الــذي كان قد قنــن وجود 
الپروتستانتيين في فرنسا 1.

َبْيَد أن مقارنة الموقف اإليراســتي لتوماس هوبز مع مواقف معاصره 
روجيه وليامز تبيّن أن الممكن النظري المسيحي والتاريخي األوروبي كان 
أرحب مما قّدمه مؤلف لويثان؛ إذ دافع رجل الدين والمفكر الراديكالي 
األنجلو ـ أمريكي واعتمادًا على الكتاب المقدس وعلى تاريخ الكنيســة ـ 
قبل كتابة كل من هوبز لتاريخ الكنيســة 2 بأكثر من عقدين، وقبل صدور 
رسالة لوك الكبرى في التسامح بنصف قرن ـ دافع في الوقت ذاته عن 
الحرية الدينية وعن إقامة دولة مدنية وعن حرية الضمير مجذرًا قضية 
التسامح على نحو غير مسبوق. فقد ذهب في محاورة سجالية مع اإلنجليز 
تدور بين الحق والسلم، يعبّر عنوانها ذاته: المذهب الدموي لالضطهاد 
بسبب [حرية] الضمير 3 (1644) عن مشروع مضاد تماماً لمشروع هوبز. 
فليس للدين أن يلون الحكم المدني؛ ألن الدين متعلّق بالباطن ومرتبط 
باألفراد، في حين يكون الحكم هو هو في كل مكان. ويذهب إلى أن أصل 
الحكم ليس إال توافــق المواطنين وتعاقدهم لبلوغ «الخير المشــترك» 
الذي يتضمن «الدفاع عن أشخاصهم وعن مراتبهم وعن عائالتهم وعن 
حريــة الدولة المدنيــة، واجتثاث كل ما هو مضاد للمدنية واألشــخاص 
المعتدين عن طريق العقوبات المدنية» 4تحديدًا ال العقوبات الكنسية. وهو 
يقدم تبعاً لذلك تصورًا رحباً لتسامح جذري وواسع يشمل «أتباع البابا» 
كما اليهود واألتراك (= المســلمين) والجاحدين والمتشككين جميعهم، 
ويدافع عن حق الهنــود األمريكيين في إقامة شــعائرهم مما يتخطى ما 
سيأتي الحقاً عند بيل ولوك وڤولتير وروسو وحتى ديدرو في كتابه الشهير 

 Jacques Bénigne Bossuet, Histoires des variations des églises Protestantes, Paris, 1921; T.1: 1 ـ 
préface.

Hobbes, Historia ecclesiastica, ed. Paris, 2008. 2 ـ 
 Roger Williams, The Bloody Tenant of Persecution, in The Complete Writings of Roger 3 ـ 
Williams, Vol. III, ed. S. Cladwell, New York, 1963.

Ibid. p. 160. 4 ـ 
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ملحق رحلة بوغنفيل 1 بكونه من أكثر النصــوص دفاعاً عن الغيرية في 
التنوير األوروبي.

وقد ميّز وليامز بين مملكة الرب ومملكة الناس، وذهب إلى أن الرب هو 
الحاكــم الوحيد على صحة إيمــان العباد ال غيره ومن ثــم فال ضرورة ألي 
تسامح ديني بل التســامح المنشود هو التسامح المدني؛ ومن ثم فال شرعية 
ألي حكم على الضمائــر وإلرغام الناس علــى تبديل عقائدهــم أو تقويمها 
وإصالحها والقيام بذلك إنما هو شــر عظيم، ويكون شرًا أكبر إذا ما توسل 
القــوة المادية للدولة. وهــو يذهب إلى حد إدماج الكنيســة ضمن المجتمع 

مقترحاً ضرباً مختلفاً مــن العلمانية عن علمانية 
الفصل اللوكيــة والبايلية وعلمانية إخضاع الدين 
للدولــة كما عنــد هوبز واســبينوزا، فالكنيســة 
«شراكة مثل أي شراكة» مدنية أخرى وهي من ثم 
تخضع للقانون المدني ال لقانون خاص بها. وليس 
للكنيســة فــي هــذا المنظــور أي ســلطان على 
منظوريها غيــر الكلمــة الطيبة أي غيــر العظة 
واإلرشاد. كما كان روجيه وليامز من أوائل الذين 
«تضامنوا» مع الســكان األصلييــن في إنكار حق 

التاج البريطاني في االستحواذ على أراضي الهنود (ضدًا عن هوبز ولوك زيادًة 
على الغزاة من األوروبيين)، وقد تمكّن من تحقيق بعض مبادئه عندما أنشــأ 
مستوطنة بروفيدنس ســنة 1636 على أراضي وهبها الهنود عن طيب خاطر، 
فكانت تلك المستوطنة نواة لدولة علمانية ال يطال القانون فيها إال «الشأن 
المدنــي»، ويتعايش فيها األتقياء واليهود ودعــاة التعميد الجديد والهنود... 
الخ، وبعد ذلك سيمارس ذات األمر في رود أيلند (1644 و 1663) التي ستكون 
من أوائل «الواليات» التي ســتكرس حريــة الضمير في الواليــات المتحدة 

األمريكية قبل االستقالل عن التاج البريطاني وبعده.

D. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, ed Michel Delon, Paris, 2002. 1 ـ 
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3 ـ لقد كان اســبينوزا على معرفة بتصور هوبز لقضية التسامح انطالقاً 
من معرفته بنصيه األساسْين نعني كتاب المواطن في نسخته الالتينية وكذلك 
كتاب لويثان في نسخته الالتينية؛ ثم هو قد انطلق من شرط سياسي وعقدي 
شبيه بالظرف التاريخي الذي حدد كتابات الفيلسوف اإلنجليزي ورجل الدين 
اإلنجلو ـ أمريكي، نعني ضــرورة االضطالع بالمعضلة الالهوتية السياســية 
عموماً، وما يتضمن ذلك من ضرورة بناء هرمونطيقا سياســية أخرى للكتاب 
المقــدس ـ موضوع كتاب الرســـالة الالهوتية السياسية ـ تشرع لالختالف 
وتسهم في منع االختالف من التحول إلى نزاع وخالف وحرب أهلية؛ وهو ما 
قد عبّر عنه في رســالة كتبها في ســنة 1665 تفســر أســباب كتابة مصنفه 

الشهير، وتلخص جوهر تقليد الحرية الحديث:
«إنني أمام كتابة رسالة حول تأويل الكتاب المقدس وذلك لألسباب 

التالية:
تحامل رجال الالهوت؛ فأنا أعلم أنهم هم الذين يحولون بين الناس وبين  ـ 1

استخدام عقولهم في التفلسف؛ ولذلك فإنني أجهد لكشف هذا التحامل 
وتخليص العقول الراشدة منه.

رأي العامة فّي؛ إذ إنهم ال يكفون عن اتهامي باإللحاد، وأنا مضطر إلى  ـ 2
محاربة هذا الرأي بقدر مستطاعي.

حرية التفلسف وحرية الرأي التي ينبغي الدفاع عنها بكل الوسائل؛ إذ إن  ـ 3
نفوذ رجال الالهوت وطبعهم العدواني يقضيان عليها» 1.

من البيّن أن الشأن االسبينوزي هو في الوقت ذاته فردي (يخصه هو) 
وجماعي (يتعلّق بمن لديهم اســتعداد لالشــتراك في الحقيقة)، إنه نظري 
(تفلسف) وعملي (حرية سياسية) وعقدي (يتعلق بالضمائر)، ومن هنا كان 
تخطيه ـ في رأينا ـ لكل إيديولوجيا التســامح السابقة له، والمعاصرة له 
أيضاً، بل وكذلك الالحقة له. ولذلك فقد قدم اسبينوزا حججاً الهوتية من 

Spinoza Correspondance, trad. fr. Paris, 2010, p. 202-203. 1 ـ 
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التراث اليهودي (من ابن عزرا ومن ابن ميمون وغيرهما) وحججاً فلســفية 
سياســية (من هوبز ومكياڤلي) وحججاً تاريخيًة (من التاريخ العبراني ومن 
التاريخ الروماني) وحججاً اقتصاديًة من مالحظاته ألهمية التبادل التجاري 

في بناء نوع من المدنية والتفاهم.
ولذلك فإن النظر االسبينوزي الذي يهمنا هنا ليس نظرًا تنويرياً بالمعنى 
المســتقر الذي قّدمه كانط في نصه الشــهير والذي ندرجــه ضمن التنوير 
المعتدل، وال هو كذلك ما فهمه أغلب مفكري عصر األنوار على أنه روح فكر 
الفيلســوف الهولنــدي ـ نقصد الموقــف الفلســفي المادي واإللحــاد أوالً، 

والمنافحة ضد الدين ثانياً ـ وهو شأن جناح من 
التنوير الراديكالي إنطولوجياً وإبستمولوجياً، بل 
إنه باألساس نقض الملكية المطلقة والدفاع عن 
الحرية الجمهورية، وهو تنوير راديكالي سياسياً، 
يتجلّى بوضــوح في القســم الثاني من رســـالة 
الالهوت والسياسة 1، نعنــي الفصول من 16 إلى 
20، وفيما يصرح به فيلسوفنا منذ تصدير كتابه 

عندما يقول:
«إذا كان سر النظام الملكي األكبر ومصلحته 

الحيوية هو خداع الناس ووسم الخوف الذي يســيطر به عليهم باسم الدين، 
بحيث يناضلون من أجل عبوديتهم وكأن فيها خالصهم، ويعتقدون أنهم ينالون 
أسمى مراتب الشرف ـ ال أنهم يلحقون بأنفسهم العار ـ عندما يريقون دماءهم 
ويضّحون بحياتهم إرضاءً لغرور فرد واحد. وعلى العكس من ذلك فال يمكننا 
في جمهورية حرة أن نتصور أو أن نأخذ على عاتقنا شــيئاً أشر من ذلك؛ ألن 
الحرية العامة ال تســمح بأن يقّدم الحكم الفردي على األحكام السابقة، وأن 

نخضع ألي قهر» (حنفي، ص 114).

Spinoza, Traité théologico-politique, ed. & trad. fr, Paris, 1999. 1 ـ 
انظر إســبينوزا رســـالة في الالهوت والسياسة، ترجمة حســن حنفي، بيروت، ط 3، (1994)، 

وسنحيل الحقاً على هذه الطبعة داخل المتن.
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إن هــذا النص يبيّن منذ البداية أن غرض الفيلســوف ليس البتة ـ كما 
فهمه ماديو القرن الثامن عشر ـ نَْقَض الدين؛ بل هو ـ بلغة معاصرة ـ نقض 
اإليديولوجيا الدينية، وهو محتوى القسم األول من الرسالة (نقصد الفصول 
1 - 15) كما هو معلوم؛ «فالخرافة» ال ُتفهم هنا فهماً إبستيمولوجياً قريباً من 
«القصور» الخاص بالفاهمة ـ والذي سنجده عند كانط الحقاً ـ بل ُتفهم فهماً 
سياسياً، ولذلك يلح النص نفسه على الرباط الصميم بين الخرافة والخوف 
ال بيــن الخرافة والقصور: «فالخوف إذًا هو الســبب في وجود الخرافة وفي 
اإلبقاء عليها وتقويتها» (حنفي، تصدير، نفسه)، ومن ثَم يكون الصراع ضد 

الخرافة صراعاً ضد الخوف أداة سيطرة االستبداد األساسية 1.
وإن الدفــاع هذا عــن الحرية الــذي يفتتح به إســبينوزا كتابــه (نعني 
التصدير، حنفي،) هو خاصة محتوى الفصل الختامي من الرسالة (فصل 20) 
الذي يقدم فيه من دون مواربة نتائج تفكيره، وهي في الواقع برنامج سياسي 

واضح يقوم بكل وضوح على:
حرية التعبير؛ إذ من المحال سلب األفراد حريتهم في التعبير عما يعتقدون.أ ـ  
توافق حرية األفراد مع ســلطة الدولة؛ إذ إن االعتراف بحرية األفراد ب ـ  

السياسية ال يهدد البتة ســيادة الدولة ـ أو بلغة إسبينوزا «حق السلطة 
العليا أو هيبتها» ـ وذلك شــرط اعتراف األفراد بهذا الســلطان وعدم 

سعيهم إلى تغييره.
إن ممارسة هذه الحرية ال تهدد «التقوى» أي «المعتقد الديني».ج ـ  
إن القوانين التي تسنّ بشأن األمور النظرية العقلية ال جدوى منها؛ إذ د ـ  

إنها ال تلزم أحدًا.
إن ضمان الحرية الفردية ليست له آثار سلبية فقط: فهو ال يهدد أمن هـ ـ  

الدولة أو حقها أو التقوى. ومن آثاره اإليجابية أنه ضروري للمحافظة 
على ذلك كله.

A. Tosel, Spinoza ou le crépuscule de la servitude, Paris, 1984, p. 30. 1 ـ 
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ولكن ذلك ال يتوافق في بادئ الرأي مع محتوى الفصل التاسع عشر الذي 
يبين فيه الفيلسوف:

«أن الســلطة الحاكمة وحدها صاحبة الحق في تنظيم الشؤون الدينية 
هــذا أوالً. وثانياً «أن الطاعة الحقيقية هللا تحض على االتفاق بين ممارســة 
العبادة الدينية وبين سالمة الدولة». إن الصعوبة تتأتى من كون هذه األفكار 
قد تبدو أنها ال تتالءم مع مســألة حرية التفكير والتعبير التي وجدناها منذ 
مقدمة الرسالة، خاصة أن إسبينوزا يجزم وبعنف ويقول: «أما أنصار الدعوة 
المعاصرة التي تفرق بين القانون المدني والقانون الديني، ويجعلون األول من 

حق الحاكــم وحــده، والثاني من حق الكنيســة 
موا حججاً لن أقف عندها؛ ألنها  الشاملة؛ فقد قد

أتفه من أن تستحق التفنيد» (حنفي، 438).
وإن المعني هنا ليس جون لوك من دون أدنى 
شك؛ ألن كتابات الفيلسوف اإلنجليزي حول التسامح 
لم يكن قد ظهر حتى بعضها الذي ُكتب بعد وكان 
أقرب إلى موقف هوبز، كما أن إســبينوزا لم يكن 
يقــدر على قــراءة مــا ظهر منهــا لجهلــه باللغة 
اإلنجليزية، ولذلــك فإن هذا األخيــر إنما يتوجه 

بالنقد إلى دعاة الفصل من معاصريه الهولنديين 1 والحجة األساسية التي يستند 
إليها ـ في موقف الرفض للفصل بين السلطات ـ خيُر الناس وسالمتهم:

«ال شــك أن الحب المقدس للوطن هو أســمى صورة للشــعور بالتقوى 
يستطيع إنســان أن يظهرها، فلو زالت الدولة كان معنى ذلك زوال كل شيء 
خير وضياع األمن في كل مكان والنتشــر الرعب والفســوق، وعم الفزع كل 
مكان، ويترتب عن ذلك أوالً أن حب الجار ال بد أن يكون فسوقاً إذا أدى إلى 
اإلضرار بالدولة وأن الفعل الفاسق يكتسب بعكس ذلك طابع التقوى لو كان 

يؤدي إلى المحافظة على الدولة» (حنفي، 435).

Kolakowski, Chrétiens, op. cit. 1 ـ 
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إن الوطنية تصبح بالفعل جزءًا من اإليمــان ـ كما كان نيقوال مكياڤلي قد 
بيّــن منذ أكثر من قرن فــي كتــاب المطارحات الذي كان إســبينوزا قد تأمله 
مطوالً ـ ولذلك تضيف هذه الحجة أخرى خاصة بالوظيفة السياسية للدين، فإن 
«من له السلطة الدينية يسيطر على جميع النفوس»؛ ولذلك «فإن كل محاولة 
لسلبها من السلطة العليا تعني تقســيم الدولة، وهذا التقسيم يؤدي دوماً إلى 
جدل وصراع ال يمكن التخفيف من حدته»؛ بل إن فيلسوفنا يذهب إلى أبعد من 
ذلك معتقدًا «أن كل من يحاول ســلب هذه السلطة من الحاكم هو يبحث (في 

الحقيقة) عن وسيلة االستيالء على السلطة في الدولة» (حنفي، 435).
ويحاول إســبينوزا بعد ذلك إعادة طرح المسألة، فعوض طرحها كما في 
القرن السادس عشــر 1 ـ في إطار عالقة الدولة بالكنيسة، نراه يطرحها في 
نطاق عالقة الفرد بالدولة متبنياً بذلك قيمة الفرد باعتبارها مبدأ كما ساد 

عند أغلب المحدثين ـ ال الليبراليين منهم فحسب؛ وهو ما يعني:
إن الدين ال قوة له إال إذا اقترن بالسلطة العليا «فاألنبياء العزل غالباً أ ـ  

ما يهزمون» كما قال مكياڤلي في كتاب األمير من قبل.
وأن الحكــم الديني جزء من الحكم السياســي، ولذلك فإن الســلطة ب ـ  

السياسية تنظم ممارسة الشعائر الدينية وأفعال التقوى الظاهرة.
وأن التقوى الباطنــة «تتعلّق بحق الفرد الــذي ال يمكن تفويضه ألحد ج ـ  

سواه» (حنفي، 432).
وينتج عن ذلك أن الدين يصبح ديناً مدنياً؛ فالعمل بقانون اإلله إنما هو 
العمل بالعدل واإلحسان تنفيذًا ألوامر اإلله، وينتج عن ذلك أن الحكم اإللهي 
يصبح قوانين وأوامر عندما يقوم على العدل واإلحسان وأمره بهما عن طريق 
النور الطبيعي أو عن طريق الوحي؛ إذ ال تهم الطريقة التي يكشف بها عن 
عبادة اإلله ما دامت قد اكتسبت طابع القانون المطلق وأصبحت هي الشريعة 
العليا للبشر» أي ال فرق من جهة الوظيفة بين الدين الطبيعي والدين المنزل.

انظر جون لوكلير تاريخ التسامح في القرن الســـادس عشر، الترجمة العربية، بيروت، 2004،  1 ـ 
وكذلك كوانتين سكينر أسس الفكر السياسي الحديث، الترجمة العربية، بيروت، ج 1، 2012.



249

الحديثة الغربية  الفلسفة  في  االستشكال  وضع  والتفاهم:  والتسامح  االختالف 

إن هذا ما يترك مجاالً واسعاً لحرية التفكير والتعبير لدى األفراد؛ فيكفي 
أن يترك الفرد للســلطة العليا مهمة اتخاذ القرارات العملية، وأال يقوم بأي 
شــيٍء ضد هذه القرارات حتى لو اضطر في كثير من األحيان إلى أن يسير 

على نحو مخالف لرأيه الذي يجاهر بصوابه.
وإن سيطرة الدولة على الشــؤون الدينية ال تؤدي كما عند هوبز إلى إقامة 
حكم اســتبدادي؛ بل إلى نوع من الموازنة ـ الصعبة دونما شــك ـ بين مقتضى 
المحافظة على حرية األفراد ـ التــي هي هدف الدولة ـ وبين مبدأ هيبة الدولة 
ذاتها على أساس أنها هي صورة االجتماع اإلنساني األصلح. ولذلك يقدم إسبينوزا 

فــي الصفحــة األخيرة مــن كتابه خالصــة لفهمه 
المسألة الدينية السياسية قائًال:

«لو أردنا أن نضمن سالمة الدولة فيجب أن 
نجعــل التقوى والديــن مقتصرين على ممارســة 
العدل واإلحســان، كما يجب أن ينصب تشــريع 
السلطة العليا في المجالين الديني والدنيوي على 
أفعال الرعايا وحدها، وأن ُيترك لكل فرد حريته 

في التفكير والتعبير». (حنفي، 453).
وهو ما يعني مفهوماً ما للديموقراطية لم يحدده إسبينوزا بوضوح في أي 
من نصوصه؛ ولكننا نعرف أنه قد سلك طريقاً معاكسة لما سيختاره كانط فيما 
بعد؛ فلقد تخطى الفيلســوف الهولندي الجمهورية الليبرالية نحو الدفاع عن 
الجمهورية الديموقراطية، في حين سينقد فيلسوف كوينغزبورغ الديموقراطية 
على نحو روســوي، مكتفياً بالجمهورية التمثيلية الليبرالية 1، وذلك ما ال يشير 

إليه إال لماماً في الفصلين األخيرين من الرسالة الالهوتية السياسية.
وهذا ما يمكن تبينه من كتاب الرســـالة السياســـية ـ رغم أنه ظل غير ناجز بفعــل الموت المبكر  1 ـ 
للفيلسوف ـ التي تتميز بقوة الطرح السبينوزي لمسألة الحرية الدينية، وذلك بالتأكيد أثناء تحليله 
ألسس الدولة الملوكية على أنه «قد استفاض في معالجة» مســألة «الحق في ممارسة التدين»؛ أي 
Spinoza, Traité politique, ed & trad. fr. Paris, 2009 «في عبادة الرب «وفي كونه غير قابل «للتفويض

انظر أيضاً إسبينوزا، كتاب السياسة، ترجمة جالل الدين سعيد، تونس، 1999.
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ومن المهم اإلشارة إلى أن الفيلسوف اليهودي الديانة األصلية قد اقترح 
ديانة عامة (كونية) تتمثل في مجموعة عقائد عامة ودنيا ال تخص في الواقع 
ديناً معيناً؛ بل يمكن أن تشترك فيها كل األديان اإلبراهيمية، وهي شبيهة جدًا 
بما ســماه التقليد الكالمي اليهودي في الســياق العربي اإلسالمي «العقائد 

الضرورية»، وهي التالية:
الرب موجود، وهو موجود أســمى خير، ورحيم علــى نحو مطلق؛ أي أنه  ـ 1

بعبــارة أخرى أنمــوذج للحياة الحقة، فمــن ال يعرفــه أو يؤمن بوجوده 
ال يستطيع طاعته أو االعتراف به َحكَماً.

الرب واحد ال شــريك له، وهو أمر ال يشــك أحد في أنه ضروري ضرورة  ـ 2
مطلقة؛ لكي يكون الرب موضوعاً أســمى للخشــوع واإلجالل والمحبة، وال 
ينشأ هذا الخشوع واإلجالل وهذه المحبة إال من رفعة هذا الموجود وسموه.

الرب حاضر في كل مكان، ويرى كل شــيء، فلو اعتقدنا أن شيئاً يخفى  ـ 3
عليه أو لم نتيقن أنه يرى كل شــيء لتطرق إلينا الشك في كمال عدله 

الذي يخضع له كل شيء.
للرب الحق على كل شــيء والسلطان المطلق على كل شيء وهو ال يجبر  ـ 4

على أفعاله؛ بل يفعل ما يشاء بمشيئة مطلقة وبفعل ينفرد به، وفي الوقت 
الذي طاعته واجبة على الجميع فإنه ال يطيع أحدًا.

عبادة الرب وطاعته ال تكون إال في العدل واإلحسان أي في مثل حب  ـ 5
القريب (والجار).

ال يتم الخالص إال لمن يطبقون هذه القاعــدة في الحياة؛ أي لمن  ـ 6
يطيعون الرب....

وأخيرًا يغفر الرب للتائبين خطاياهم، وكل بني آدم خطاء (حنفي، 360 - 361). ـ 7
وهو اســتحضار لما يمكن أن يكون أصل التوحيد في المبادئ الثالثة 
األولى، فــي حين تتضمــن بقية المبادئ أصــل العدل العربي اإلســالمي 
واليهودي الحقاً، هذا مع تأكيد على أن هذا الدين الشامل أخالقي المضمون 
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كأي دين آخر بقطع النظر عن كونه «طبيعياً» أو «نتاج إلهام» 1، كما أكدت 
الرسالة األولى في اســتيعابها للتقليد المسيحي األصلي؛ ولذلك يكون من 
الطبيعــي جدًا أن يضمن بــل أن ينادي هــذا الدين بالتســامح بل بحرية 
المعتقد، وأن يضمن الساســة المؤمنون به حرية التعبير وممارسة المعتقد 

في حدود قانون الدولة وحقوقها.
ويمكن القول: إن إســبينوزا قد قّدم هنا أرضية طريفة للتفاهم اعتمادًا 
على ما رأيناه من معنى العقيدة الدنيا، ومن مراسه لهرمونطيقا المعنى أكثر 
من هرمونطيقا الحقيقة، ومن تصوره الديموقراطــي، وليس غريباً أن يكون 

إســبينوزا بيــن هؤالء ««فــي كل الفكــر الغربي 
الحديث ال على أساس مجرد اندراجه في تفكير 
جمهوري ـ ديموقراطي كان منذ البداية في نزاع 
صريح مع كل ليبرالية متســلطة كانت (هوبز) أم 
تمثيلية (مونتســكيو ولوك وكانط)، كما قد ترى 
الرؤية النقدية لهيمنة الفكر الليبرالي على فهمنا 
للفكر السياســي الغربي الحديــث 2؛ بل وكذلك 
النتمائه إلــى عالمين روحانييــن مختلفين، هما 
عالم الحداثــة الغربية الناشــئة، عالم مكياڤلي 

وغاليليو وبيكون وهوبز وديكارت وغروسيوس، وعالم الفكر العربي اإلسالمي 
واليهودي الكالسيكي؛ عالم ابن طفيل وابن ميمون وابن عزرا وابن رشد، مما 
جعله «مزدوج الوعي»، ومكنه من التفكير في تخوم العالمين 3، رغم ترجيحه 
للعالم الحديــث على العالم العربي واليهودي الوســيط كما يظهر ذلك من 

هرمونطيقاه ومن تصوره لالجتماع اإلنساني 4.

Spinoza, Traité politique, ed & trad. fr. Paris, 2009. 1 ـ 
انظر أيضاً اسبينوزا، كتاب السياسة، ترجمة جالل الدين سعيد، تونس، 1999

Antonio Negri, L’anomalie Sauvage: Pouvoir et puissance chez Spinoza, trad. fr. 1981. 2 ـ 
L. Strauss, Liberalism Ancient and Modern, Chicago, 1968. 3 ـ 
L. Strauss, Spinoza’s Critique of Religion, Chicago, 1965. 4 ـ 
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4 ـ أما پيار بايل الپروتســتانتي الفرنسي الالجئ إلى هولندة بعد التراجع 
الفرنسي عن مرســوم نانت الخاص بالتسامح مع الپروتســتانت، في 15 أكتوبر 
1686 والذي كان المدخل الذي خصصه السبينوزا في معجمه النقدي والتاريخي 
مصدر معرفة كل أوروبا بالفيلسوف الهولندي لحوالي قرن من الزمان، فقد ماهى 
تقريباً في كتابه الشهير حول التسامح: شرح فلسفي (1686) 1، حول حرية الضمير 

مجذرًا ما كان قد ورد محتشماً عند روجيه وليامز.
وقد دافع عــن فكرته من خالل مراس هرمونطيقي نقدي لشــرح «َمَثٍل» 
شــهير يوجد في إنجيل لوقا (إصحــاح 143، اآليــة 23) وردت ضمنه عبارة 
«أكرهوهم على الدخول»، والتي فسرت منذ هرمونطيقا أغسطينوس النوميدي 
على أنهــا تعني إرغام الناس على اعتناق المســيحية. وقد قام بايل بمحاولة 
نقض هذا التأويل (أو باألحرى التأول في تقديره)، وذلك انطالقاً من استبعاد 
التأويل الظاهري، واعتماد تأويل باطني، يقوم على اعتبار روح المسيحية هي 
اللطف والرحمة، كما علّم الســيُد المســيح حوارييه؛ ممــا يعني أن األجدر 
«هداية الهراطقة باللطف والحكمة واإلحســان». وهو يحتج لدعم ذلك بأن 
تاريخ المسيحية األولى لم يكن تاريخ إكراه في الدين (ص 72 - 75)؛ بل كان 

تاريخ الدخول الطوعي.
وهو يستعمل في سبيل ذاك الحجاج نوعاً من البرهان بالخلف، مؤكدًا أنه 
أحرى بالپروتستانت الذين يعانون االضطهاد بعد التراجع عن مرسوم نانت، 
األحرى بهم ـ وحالهم على ما هي عليه ـ ممارســة االضطهــاد؛ َبْيَد أنهم مع 

ذلك ال يفعلون (ص 58 - 60). ويبلغ هذا الحجاج أَوَجهُ عندما يقول:
[إن المكِرهين] يظنون أنهم يمســحون الضمائر؛ ولكنهم (الحق الحق!) 
ينهبــون ويقتلون ويســجنون ويختطفون آالفاً من أولئــك الذين ال يضرون ال 
بالدولة وال بقريبهم والذيــن ال ذنب لهم غير عبادتهم للــرب تماماً مثلما 

يعبده آخرون (ص 81).

De la tolérance: Commentaire philosophique, Paris, Press Pocket, 1992. 1 ـ 
وسنحيل على هذه الطبعة داخل المتن.
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إن هذا النص الــذي يمكن أن يوقعه أي متســامح أو منافح عن الحرية 
الدينية يعلم:

أن الدين الحقيقي مرتبط بالضمير؛ أي أنه رابطة بين اإلنســان وربه، أ ـ  
قوامها المحبة والصدق.

وأن كل المجموعات الدينية متكافئة مما يجعل بايل يذهب مذهب علمنة ب ـ  
الدولة والتأكيد على المضمون األخالقي للدين.

وأن الناس يتشابهون؛ ولذلك فلجميعهم الحق في العبادة التي يريدون، ج ـ  
يستوي في ذلك الذين يعتقدون على هذا النحو أو ذاك.

وأن مقيــاس اإليمان هو صــدق الضمير؛ د ـ  
ولذلك فإن الضمائر ينبغي أن تكون حرة، 
وأن الخطــأ ينبغــي أن ُيتَفَهم به عوض أن 
يكون موجــب اضطهــاد؛ إذ عكــس ذلك 
يعــوض «شــر الخطأ» بشــر أدهــى، هو 
«تمزيق جســد رجل؛ ألنــه يفكر على هذا 
النحو ال على غيره، ويريد توســل ســبيل 

أنوار ضميره». (نفسه 266)
إن هذه المقاربة لتجمع بيــن حجج الهوتية 

فلســفية (أ ـ ث) وأخرى سياسية عملية (ب ـ ت)؛ ولذلك فهي تقبل كل أنواع 
العقائد باســتثناء تلك التي تقوم على االضطهاد؛ فلو أن الجميع متسامحون 
مثلي (أنا بايل) فلن يســود دولة تضم عشــرة أديان غير عين التعاون الذي 
يحكم عالقة أنــواع الحرفيين فيها» (نفســه 256)، مــن دون أن يعني ذلك 
بحســب بايل منع الدعوة إلى الدخول في ديننا؛ ولكن ذلك يكون دائماً من 
دون توســل االضطهــاد؛ ولذلك فإن حجاج بايل ســلمٌي باألســاس، أخالقي 

الجوهر، األمر الذي جعله يماهي التسامح وحرية الضمير.
ولكنمــا المحدودية الحقيقية لتصــور مفكر روتردام تكمــن في انعدام 
التأسيس الحقوقي للتسامح؛ إذ إن دعواه تظل صرخة أخالقية مرتهنة بإرادة 

%r�N %$�ر O� 6��%ّن 
ا��7س �!/�%��ن.
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الحاكم 1، وهو ما يتجلى بوضوح في الشاهد الذي أوردنا؛ إذ إن حرية الضمير 
ـ التي يتأسس عليها فهم بايل للتسامح ـ ال تؤسس بدورها أي «حق للمقاومة»، 

الذي سيكون إضافة لألول كما سيكون عند جون لوك.
5 ـ فبعد ثالث ســنوات من صدور نص بيل المذكور صدرت رســـالة في 
التسامح (1689) بهولندا كذلك حيث كان لوك الجئاً؛ ولكنه لم يوقع النص كما 
لم ينكر أبدًا أبوته له، وهذا النص المعاصر لنص بيل يقدم حجاجاً سياســياً 
حقوقياً، ومن ثم يقدم أساساً غير ديني للتسامح؛ وهو ما يجعله في رأينا يتجاوز 
محدودية النظر البايلي الديني، ولكنه مقابل ذلك لم يقف عند حرية االعتقاد 

والتعبير البيلية بل نكص عنها، ووسم موضوع دفاعه بالتسامح ال غير 2.
يبدو أن لوك قد قام بتعميم التمييز الذي أقامه هوبز بين ما هو خاص/
جواني، ال يهم إال الفرد ـ وهــي معتقداته ـ وبين ما هــو عام / براني يتعلق 
بالتعين الخارجي لهذه المعتقدات؛ ولكنه حوّر هذا التميز ليصبح فصًال بين 
صعيدين: صعيد «المجتمع المدني» الذي أخذ مكان الظهور الخارجي للعقائد 
عند هوبز 3، وصعيد العقائد الخاصة التي حلّت محلها الكنيسة عند لوك؛ وهو 
ما يعني أنه وإن حوّر مضمون فكر هوبز فإنه لم يحوّر بنية ذلك التفكير، فهو 
يعتنق فردانية هوبز نفســها وليبراليته نفسها ـ وإن كانت عند هوبز ليبرالية 

متسلطة؛ فإنها قد أصبحت عند لوك ليبرالية نيابية متسامحة. كيف ذلك؟
أ ـ تتأســس دعوى لوك للتســامح علــى فصل تام بيــن الدولة من جهة 
والكنيسة من جهة ثانية، وذلك انطالقاً من حجج تبدو لنا اليوم ال بريق لها؛ 
ألنها دخلت في الثقافة السياسية والحقوقية بسبب نجاحات الثورة األمريكية 
والثورة الفرنســية، وانفراد الفكر الليبرالي باستقطاب قيم العمل السياسي؛ 

 E. Labrousse, P. Bayle, T. II Hétérodoxie et rigorisme La Haye, Martinuis Niyhoff, 1964, 1 ـ 
p. 542-553.

J. Locke, A Letter concerning Toleration in Focus, London, 1991; 2 ـ 
انظر جون لوك رســـالة في التســـامح ترجمة عبد الرحمن بدوي، بيروت (1988) وسنحيل على 

هذه الطبعة داخل المتن.
(Hobbes, Leviathan, Op. Cit. 3 ـ 
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ولذلك ال نرى مبررًا للتوقف مجددًا عند هذه األفكار باستفاضة ونكتفي بهذه 
اإلشارة إليها 1.

ويقّدم لــوك تصورًا علمانيــاً للدولة يحصر مهمتها فــي مجرد تصريف 
الشؤون الدنيوية لمنظوريها؛ أي «حياتهم وحريتهم وثرواتهم» 2، وذلك يعني 
أن الرب لم يكلف الدولة برعاية نفوس الرعايا (بدوي، ص 71)، وال هو كلف 
أي فرد آخر بذلك، وهذا ما يجعل الدين شأناً خاصاً يرتبط بالضمير تماماً 
ــل القوة الغاشمة  مثلما قال بايل من قبل؛ فاإلرغام غير شــرعي ســواء توس
(نفسه) أو لجأ إلى القوانين؛ بل إن القوانين ذات وظيفة دينوية وليس لها أن 

تطال نفوس الناس لتحصي عليهم معتقداتهم أو 
طقوســهم (نفســه، ص 72)؛ ولذلك فإن حقيقة 
الدين ال تهم الســلطان الزمنــي، وما يهمه غير 
السلم المدني؛ ولذلك فإن القوانين «ال شأن لها 
بصــدق اآلراء وإنمــا يعنيها فقط أمن وســالمة 
الدولة وخيــرات كل واحد من الناس» (نفســه، 
ص 106): فمــا ترومه الدولة هو مــن ثم الخير 
العــام، وهذا ال شــأن له بالحقيقة فــي الدرجة 
األولى؛ بــل مــداره الطاعــة والســلم واالتفاق 

واالعتقاد كاف في هذه الحــال تماماً مثلما رأى هوبز من قبل ضرورة تحويل 
اإليمان إلى رأي والعقيدة إلى اعتقاد.

ب ـ هذا الفهم العلماني للدولة يضايقه فهم علماني للكنيسة يتجلى منذ 
تعريف لوك لها بأنها «جماعة حرة مؤلفة من أناس اجتمعوا بإرادتهم لعبادة 
اهللا علناً على النحو الذي يرونه مقبوالً عنده وكفيًال بتحصيلهم للنجاة (بدوي، 
ص 73). هذا الفهم الحديث للكنيســة يقوم على حريــة األفراد في االندراج 
ضمن كنيســٍة ما أو عدم االنخراط فيها، وذلك اعتمادًا على الرأي الخاص 

انظر جون لوك في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، بيروت، 1958، الفقرات، 87 - 88 - 89. 1 ـ 
J. Locke, Two Treatises of Government, Cambridge, 1960. 2 ـ 

��ّ�م �4ن ��ك ,�Aراً 
 �� ��!��� �AN� ;و��'�
ون  ,A��H ا�/�ٴ
ا���s7�� ;��$Rر���، أي 
 ��!��
�� و,�$

و>�وا,��، وذ�p ألن 
ا��ب �� �H'2 ا��و�; 
��س ا������.R ;����%



256

المحور

وحده ال على سلطة السابقين، ثم على أنها كنيسة مفردة ومن ثم فإمكانية 
وجود كنائس أخرى واردةٌ ال مانع منها، ثــم على أن التدين ينبغي أن يكون 
علنياً؛ أي أنه وإن كان خاصاً فإنه يكون عمومياً؛ أي يمارس دونما مانع صادر 
عن الدولة أو عن كنائــس أخرى. إن هذه الحرية ال تهــم مضمون العبادة 
فحســب؛ بل وتتجلى أيضاً في الطقوس؛ إذ إن المؤمنيــن بعقائد معينة لهم 
مطلق الحرية في أن يرفقوا عقائدهم بالعبادات التي يرونها مشخصة لتلك 
العقائد: «إن الحاكم ال يمكنه ـ ســواء في كنيسته هو أو في كنيسة غيره ـ 
باألحرى أن يفرض بقانون منّســق ممارســته شــعائر دينية معينة أو طقوس 
العبادة اإللهية؛ وذلك ليس فقط ألنها جماعة حرة؛ بل وأيضاً ألن كل عبادة 
موجهة إلى الرب ال يمكن األخذ بها إال بالقدر الذي به يعتقد عابدوه أن هذا 
مقبول عنده» (نفســه، ص 93). والحاكم في الوقت ذاته ال يمكنه أن يحظر 
أشــكال العبادة فهو «ال يســتطيع أن ينهى عن اســتعمال ما هــو مقرر في 
الجماعات الدينية من طقوس مقدسة أو شعائر؛ ألنه لو فعل ذلك لقضى على 
الكنيســة نفســها؛ إذ الغرض منها هو عبادة الرب بحرية وفقاً العتقادها» 

(نفسه، ص 98).
ج ـ بل ونستطيع أن نجازف ونقول بأن الخطيئة ذاتها تفهم عند لوك َفْهًما 
علمانيــاً؛ إذ لما كان الخطأ في العبادة فردياً؛ فــإن ضرره يهم روح المخطئ 
وحده، وليس من شأن الدولة أن تقوم خطأه بأي وسيلة كانت، أما الكنيسة فلها 
أن «تطرده» (نفســه، ص 78) إذا كان من مؤمنيها وأخطأ، كما لها أن تدعوه 

إلى سواء السبيل «بالدعوة وباإلنذار وبالنصيحة» (نفسه، ص 77).
د ـ أما ما يتنافى مع «االجتماع اإلنســاني» أخالقاً كان أو عمًال (نفسه، 
ص 112) وما يقوم على اغتصاب القوانين وااللتفاف عليها (نفسه) ـ واالنتماء 
إلى كنيسة ترتبط بدولة أخرى (نفسه، ص 113 - 114) مثلما هو حال المسلم 
الذي يعيش ضمن بالد مسيحية ـ وأخيرًا «اإللحاد» (114). فكلها مما ال يمكن 
التسامح معه؛ ألنها ليست عقائد عادية ُتقبل؛ بل هي تهدد الدولة ذاتها بكل 
مقوماتهــا من حرية وملكية وحيــاة، وذلك يتعارض مع الديــن الحق أي مع 

«السالم والعدالة والصداقة» (نفسه، ص 79).
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هـ ـ ومما ال شك فيه أنه يمكن أن يعّد موقف لوك النهائي شديد التحرر 
إذا مــا قورن بالمواقف الهوبزيــة التي تبناها في بداياتــه ولكنه أقل جذرية 
مقارنًة مع إســبينوزا. كما يمكن أن نتبين بمجرد مقارنة مع ما سبق. َبْيَد أنه 
يمكن مالحظة أنه معتدل إلى حد كبير مقارنة مع روجيه وليامز الذي كان من 
مصادر استلهام مؤلف الرسالة في التسامح. ولم تضف أجوبته على اعتراضات 
جوناس براوست في الرسائل الثانية والثالثة والرابعة حول التسامح 1 ـ كما هو 
مفهومه عن «المسيحية المعقولة (1695) ـ أشياء تنقض هذا الرأي. فلم يغيّر 
رأيه بشأن إقصاء «أتباع البابا» كما الجاحدين والمتشككين جميعهم من دائرة 

التســامح، وال غير رأيه عن كــون أراضي الهنود 
األمريكان قابلة لالستحواذ؛ ألنها ملك على الشياع 
للغــزاة المســيحيين (فخــري، 1958، الفقــرات 
25 - 51)؛ وان شدد أكثر على المضمون األخالقي 

للديانة المسيحية.
6 ـ إذا توجهنا اآلن إلى نظر ڤولتير ومراسه 
فسنجده يشير صراحة إلى قيمة رسالة التسامح 
للوك فيســمها «بالجــودة» 2؛ وذلــك في معرض 
حديثه عن حق كل مواطن في االعتقاد الحر وفق 

ما يمليه عليه عقله شــرط عدم اإلخالل باالســتقرار السياسي (نفسه، 83)، 
ولكن مرجعه األساسي كان نص بايل الذي تعرضنا له سابقاً، فسنجد أنه لم 
يضف عنصرًا نظرياً جديدًا، فهو يســتعيد في الواقع روح الدفاع نفسها التي 

قدمها بيل، بل وحججه أحياناً، كما قد يظهر مما يلي:
يرى أن «التســامح لم يثــْر أي حرب أهلية، أما الالتســامح فإنه باب أ ـ  

المذابح» (نفسه، 52)، وهو ما ســبق أن بيّنه بايل في الفصل السادس 
من القسم الثاني من الشرح الفلسفي، فقد قال بصرامة: «إن الفوضى 

 The Works of John, Locke; Vol. VI: Second, third and Fourth Letters on Toleration; London 1 ـ 
(1823).

Voltaire Traité sur la tolérance Paris 1989; 168. 2 ـ 
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تصدر عن الالتســامح ال عن التسامح» 1 (بايل نفســه، 257)، وهو ما 
يكرره ڤولتير في هذا السياق.

وقد توخــى ڤولتير أيضاً ســبيل النقد التاريخي الالهوتــي ذاته الذي ب ـ  
مارســه بايل من قبل لنقض ادعاءات الكاثوليك عما لقيه المسيحيون 

األوائل من اضطهاد.
وهو ما ينتج نوعاً من نزع األسطرة (= نسبة الميثية إلى األشياء ـ ڤولتير ج ـ  

نفسه، ص 68 - 87) تماماً مثلما فعل بايل من قبل (نفسه، 74 - 75).
ويقّدم ڤولتير نصوصاً كثيرة من اإلنجيل تأمر بالتسامح تماماً كما أنجز د ـ  

ذلك بايل ـ في ثنايا نقضه لتأويل أغســطينوس لمثل لوقا «أكرهوهم 
على الدخول» ـ كما جاء من قبل.

وهو ما يجعــل المســيحيين واآلبــاء األوائل فــي نظر ڤولتير (نفســه هـ ـ  
ص 101 - 111) ـ كما في نظر بايل من قبل (نفسه، 338) ـ دعاة تسامح 

ال رُعاة تعصب واضطهاد.
ويتوج ڤولتير نصه بالدعوة إلى تسامح شامل: «أقول لكم ينبغي النظر و ـ  

إلى جميع الناس على أنهم إخواننا، (تقولون): كيف (يكون) التركي أخاً 
لي؟ والصيني واليهودي والســيامي كذلك؟ (أقول): بلى؛ ألسنا جميعاً 
أبناء األب نفســه ومخلوقات الرب نفســه؟!! (ڤولتيــر، ص 137) مؤكدًا 
تسامحاً جذرياً يهم المسلمين (= األتراك) واليهود والسوكينين وهو ما 
ال يستثني إال الذين ال يتسامحون (= أشباه المتسامحين)، وهو ما سبق 
أن أورده بايل في الفصل الســابع من القســم الثاني أثناء جوابه على 

االعتراض السابع (بايل نفسه، ص 271 - 282).
أما ما يميّــز فعًال ڤولتير عن بايل فهو المــراس وليس النظر، وهو ما ز ـ  

يتجلى في دفاعه المستميت عن قضايا كاالس وسيرفن في الفترة نفسها 
أي في سنة 1762، وعن قضايا اللي والبار سنة 1766  2.

P. Bayle 1992, p. 255-271. 1 ـ 
Voltaire L’Affaire Calas. Paris Folio 1975. 2 ـ 
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وقــد تجلى ذلك فــي العمل الدعائــي الذي قام به دفاعــاً عن هذه 
القضايا ـ ونحــن نذكر بذلك باختصــار ـ ألن ما يســميه علماء اجتماع 
السياســة «الرأي العام»، وذلك قبــل أن ينظر كانط لمســألة الفضاء 

العمومي اعتمادًا على نظر الفالسفة السابقين 
أمثال هوبز ولوك وروســو وعلى أفعال الثوريين 
اإلنجليز والفرنســيين، وعلى نشــاط المثقفين 

أمثال بايل وڤولتير والموسوعيين 1.
وإن ما يهمنا هنا هو أن دفاع ڤولتير كما قلنا 
كان ممارسة لما يسمى الحقاً تكوين «رأي عام» 
مساند لقضية ما ومناهض لممارسة مهينة، وذلك 
اعتمادًا على ما يمكن أن نسميه «الفطرة السليمة» 

أو «الحس العام المشترك».

 Habermas, l’espace public: Archéologie de la publicité comme dimension de la société 1 ـ 
bourgeoise, trad. fr. Paris, 1997.

ويتجلى ذلك في:
ـ  أن التقــاء ڤولتيــر بعائلــة كاالس بعد إعدام هــذا األخير جعلــه يتحمس للدفاع عــن العائلة 
البروتســتانتية وإلعادة االعتبار للهالك، رغم أنه كان يعيش في منفــاه في جنيڤ وفي مدينة 
فرني وقد فعل ذلك عن طريق المراســالت الخاصة والكتابات الدفاعية، وهو قد كتب عوضاً 

عن العائلة نصاً مطوالً أقرب إلى مرافعة المحامي منه إلى تظلم الشاكي.
ـ  وقــام كذلك بحملة أوروبيــة لفائدة عائلة كاالس كانــت نتيجتها مناصرة أغلــب حكام أوروبا 
لقضية كاالس، وأهمهم ملك الســويد وملك بروسيا فريدريك الثاني إلى أن استطاع الحصول 
على إعادة االعتبار لجان كاالس بعد نقض حكم تولوز يوم 4 جوان 1764. نتيجة تكوين مجلس 
قضائي جديد والحكم بتبرئة عائلة كاالس يوم 12 مارس 1765 وقد جاء نص كتاب التســـامح 

نتيجة لكل هذه المساعي.
في الفترة نفســها دافع ڤولتير عن قضية عائلة ســيرفن التي اتهمت بقتل ابنتها إليزابيث ألنها 
تزوجت كاثوليكياً وهي في الواقع مجرد فتاة مختلة ذهنياً ســقطت في بئر وقد اســتطاع ڤولتير 

بنفس العمل تبرئة ذمة هذه العائلة سنة 1773.
ـ  كذلك دافع ڤولتير عن البار الذي أعدم في جويليــة 1777 بتهمة «الكفر واإللحاد» وذلك في 
نصين: رســـالة ومصنف بعنوان «صرخة الدم البريء». وقد سعى ڤولتير لرد االعتبار له بعد 

أن لم يستطع إنقاذه من المقصلة.
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وإن التوجه إلى الجمهور الواســع يتجاوز ما وجدناه عند بايل من كتابة 
موجهة إلى دائرة وما وجدناه عند لوك من توجه إلى النخبة السياســية من 

دون غيرها. ضيقة هي الدائرة العالمة.
ويفترض هذا الدفاع الڤولتيري عن التســامح فهماً للدين شبيهاً بفهم ح ـ  

بايل، إنه ذلك «الدين الالديني» 1؛ أي تلك النزعة الربوبية التي تعترف 
بوجود الرب، وبواقعية الخير والشر وبخلود النفس وبالثواب وبالعقاب؛ 
ولكنها ال تقبل بسهولة واقعة الوحي النبوي، هذا الدين الذي يكاد يكون 
«ديناً الئكياً» يؤكد على ســمو الكائن اإللهي (ڤولتير) 2؛ بل وعلى كونه 
«غير قابل للفهم» (بايل)، وهو خاصة ما يجعل التســامح ممكناً وينتج 
عن ذلك تأكيد ـ عند ڤولتير كما عند بيل ـ على أهمية الطابع األخالقي 
للدين: «ينبغي أن يكون الدين مطابقاً لألخالق وشامًال مثلها، وكل دين 

ال توافق عقائده األخالق فإنما هو دين كاذب» 3.
وعادة مــا تعّد المادة الشــهيرة التي خصصها ڤولتير «للتســامح» في ط ـ  

معجمه الفلســفي قمة ما توصــل إليه التنوير عموماً فــي تحديد ذلك 
المعنى، فقد جاء فيها التعريف السجالي الشهير:

«ما هو التســامح؟ إنه خاصية اإلنســانية. نحن جميعــاً.... للنواقص 
واألخطاء؛ فليعف بعضنا عن حماقات البعض اآلخر على نحو متماثل، ذلك 

أول القوانين الطبيعية» 4.
ومن البيّن أن ڤولتير لم يضف بذلك ـ نظرياً ـ أي عنصر جديد باإلضافة 
إلى بيل ولوك اللذين مثّال مرجعه األساسي؛ ولكنه دلل بأمثلة أمبيريقية على 
وجاهة دعاويه وصوابها وعدالتها؛ كما ظل نشاطه العملي ـ وهو األهم ـ حبيس 
حدود نقد االســتبداد من دون أن يرقى إلى درجة المطالبة بالحرية الدينية 
والسياسية التي ســتقيمها الثورة، التي لم تحقق قيم التنوير المعتدل ـ كما 

. René Pomeau, La religion de Voltaire, Paris, 1969 بحسب عبارة رينيه بومو 1 ـ 
Voltaire Dictionnaire philosophique Paris 1964, (Article: Dieu). 2 ـ 

ذكرته جاكلين القري الدين الطبيعي، الترجمة العربية، بيروت، 1995، ص 115. 3 ـ 
Voltaire Dictionnaire philosophique Op. cit., (Article: Tolérance) 4 ـ 
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يقال عادة ـ بل بينت حدودها. ولذلك فإن القول المعروف في التاريخ السائد 
للتنوير بكون ڤولتير خير ممثل لقيمة التسامح إنما فيه مبالغة كبرى، ألنه لم 
يصل إلى درجة جذرية طرح إسبينوزا لحرية التفكير والتعبير، مثله في ذلك 
مثل بيل ولوك بل وكانط أيضاً: بل نحن أميل إلى اعتبار عمل ڤولتير النظري 
والعملي يبين على أفضل وجه حدود قيمة التسامح ذاتها باإلضافة إلى مطلب 

حرية الضمير والمعتقد في عصر التنوير تحديدًا.
7 ـ أما كانط الذي قدم تحديدًا ـ أصبح بدوره تحديدًا رسمياً للتنوير في 

التاريخ الســائد ـ فإنه يحوّل المســألة إلى حٍد 
كبيٍر، فــال نجد عنــده طرحاً مســتفيضاً لمعنى 
التسامح، وهو ال يتوقف طويًال عند مسألة حرية 
التفكير والتعبير والعقيدة، ولكنه ينظر لألرضية 
التي يمكــن أن نفكــر انطالقاً منها في مســألة 
التسامح ومســألة حرية التفكير والتعبير ـ نعني 
مســألة «العموميــة»، التي هي الصعيــد األكثر 
وجاهة لفهــم كل ما يتعلق بالحق والسياســة بل 

والدين أيضاً ـ من وجهة نظر كل تنوير معتدل.
أ ـ ونحن نجد ـ بادئ ذي بدء ـ عند كانط وعياً بحدود التسامح وبأهمية 
حرية التفكير، وذلك في نصه حول التنوير (1784)، وذلك خمس سنوات قبل 
الدعوة الحــارة التي بدأنا بها مقالنا ـ أي خطبة رجل الدين الپروتســتانتي 
الفرنســي رابو دو ســان اتيان 1789 ـ وإن كان كانط يجعــل حرية التفكير 
والتعبير رهينة إرادة مستبد مستنير هو فريدريك الثاني الذي «ترك لرعاياه» 1 

 Kant, Critique de la faculté de Juger. Qu’est ce que les lumières, l’histoire d’un point de vue 1 ـ 
cosmopolitique trad. fr. Gallimard, 1985, p. 503.

كانط، «مــا هو التنوير؟» ترجمة إســماعيل المصدق، فــي فكر ونقد (الربــاط) 1994؛ كانط 
«ما التوجه في التفكير؟» ترجمة محمود بــن جماعة، في كانط ثالثة نصوص، تونس، 2004؛ 
كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمــة غانم هنا، بيروت، 2008. ونحيل فــي المتن على الترجمات 

الفرنسية.
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حرية تامة ألنه «لم يســن شــيئاً لهم يتعلق بالشــأن الديني» وهو ما يجعله 
موضوع مدح، إذ إن هذا العاهل سمح (كانط يقول: «ترك لهم حرية استعمال 
عقولهم فــي كل ما يتعلق بضمائرهم») (كانط 1985. نفســه، 504) بالفحص 
الحر والعمومي لكل األحكام واألفكار بما فيها تلك التي تحيد عن «المعروف» 
منها؛ وذلك وعياً منه بأن ذلك ال يمثل خطرًا ال على «الســلم العمومي»، وال 
على «وحدة الجماعة» السياسية. إن مقياس تنور حاكم من الحكام عند كانط 
هو بالذات نوع تدبيره «للشأن العقدي»، إذ إن شؤوناً مثل «الفنون والعلوم» ال 
يمكن أن تكون معيارًا؛ وذلك ألن من مصلحة أي حاكم أن تتقدم تلك المجاالت 
نفعاً لبلده وشــرفاً له هو (نفســه)، وهذا ما يقدمه كانط فــي نطاق تصوره 

للتقدم الحضاري أيضاً (نفسه، ص 490 - 492).
ب ـ ويكــون تدخل كانط فــي «خصومة وحدة الوجود» (1784) مناســبًة 
لتحديد ما يعنيه بحرية التفكير، خصوصاً وأنه تردد طويًال في اإلدالء بدلوه 
في الخصومة المذكورة لعديد من االعتبارات. وهو يؤكد في هذا الســياق أن 

الحرية ال تعني البتة «اإلباحة» 1.
بل هي التي تلتزم بالعقل أوالً ـ وهــذا ال يعنينا هنا ـ وباالجتماع المدني 
ثانياً ـ وهو موضوعنا ـ وذلك ألن الحرية هي هنا سياســية في المقام األول، 
تتحدد باإلضافة إلى «اإلرغام المدني» (نفسه، 86)؛ أي إلى ضوابط السلطان 
السياسي وهي على نحٍو ما تداور حتى تحافظ على القدرة على «التعبير الحر» 
(نفسه)؛ إذ إن المدار الحقيقي ليس «التفكير الحر»، فهو واقعة ال يمكن ألي 
عاهل ـ مثلما كان هوبز قد بيّن من قبل ـ أن يتحكم فيها بل هو «توصيل» تلك 
األفكار وتبليغها عمومياً إذ إن التفكير الحقيقي في رؤية كانط إنما هو «مدني» 
بالضــرورة، فمنع إيصال الفكر هو في الواقع حجــر عليه؛ ألن الفكر إنما هو 

«تواصل» بالطبع.
ويبيّن كانط في ســياق آخــر (نقد ملكة الحكـــم، 1790) أهمية هذا 
التواصل باإلضافة إلــى كل تنوير، فيذهب إلى أنــه يرتبط بوجود نوع من 

Kant, Que signifie s’orienter dans la pensée Trad. Fr. Paris, 1972, p. 88. 1 ـ 
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«الحس العمومي» الذي يمكّن األفراد من «الحكم» (ص 244 - 247)، ويرى 
في استطراد رائع:

· إن التفكير يمكن أن يكون بأنفســنا أي من دون أي فكر مســبق ودون 
الخضوع ألي خرافة، وهذا يكون للعقل الفاعل فقط، وهو هنا يســتعيد بصفة 
مكثفة ما سبق أن قاله في نص التنوير عن سلبية العقل وخضوعه ملخصاً كل 

برنامج التنوير في «التحرير من الخرافة» (نفسه، ص 245 - 246).
· يمكن أن يكون التفكير كذلك «منفتحــاً» (245) على «الكلي»؛ أي أن 
يكون قادرًا على «التفكير» في األشياء «من جهة نظر الكلي»، وأن يتخطى من 

ثم «ضيق أفق» (246) الشــروط الذاتية، وذلك 
ال يكون إال عندما «يفكر من مقام اآلخرين كلهم» 
(245)، وهذا معنى عمومية الحكم ـ النوع الثاني 
من الحكم ـ التي تتجــاوز حدود الفاهمة مصدر 

النوع األول من التفكير (246).
· أمــا النوع الثالث فهو الناتــج عن العقل، 
وهــو تفكير «ملتــزم» (245)؛ ألنــه يعني مراس 
التفكيــر األول والتفكير الثانــي والربط بينهما، 
وهذا ما يكون المعنى الحقيقي للفكر الذي يعرف 

ويحكم ويشــرع في الوقت ذاته. وبيّن أن المعنى الذي يهمنا هنا هو الثاني؛ 
ألنــه يرتبط بوضوح بمــا هو عمومــي؛ إذ إن النوع األول يقــف عند الذاتي 
والفردي وال يلتزم بالضرورة بالوجود المدنــي، أما النوع الثالث فهو بعبارة 

كانط «األعسر مناالً»، ولعله «األكثر ندرة» كذلك في عبارة إسبينوزا.
إن توصيل المعرفة هذا يدفع كانط إلى الجزم في «النظرية والممارسة»، 
وذلك في ســياق ســجال مع هوبز (1793) بــأن حرية الكتابــة (أي التعبير) 
بالذات 1... هي مركز دماغ حرية الشعب بالذات (نفسه، ص 87)، وهو من دون 
شك يالئم بين هذه الحرية وبين ما يقتضيه احترام الدستور وحبه وما يسمح 

Kant Théorie et pratique trad. fr, Paris, 1990, p. 48. 1 ـ 
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به، بل إن كانط يقدم فكرة الرقابة الذاتية ـ موضحاً ما سبق بأن أشار له في 
نص ماهية توجيه التفكير؟ (نفسه، ص 87) ـ التي يكون بموجبها على الكتّاب 
أن يضعوا ألنفسهم حدودًا تفوت على السلطان السياسي فرصة حرمانهم من 
حرية الكتابة أي من حرية التوصيل العمومي ألفكارهم توصيًال يســاعد على 
بناء «حس عمومــي» ـ أو بلغة الحقة رأي عمومي ـ كالذي ســعى إلى تكوينه 

ڤولتير مراساً كما رأينا.
إن حرية التفكير والتعبير هذه ال تتنافى فقط مع السلطان المدني بل هي 
كذلك تنافي كل مدعي سلطان روحي مســتقل عن السلطان الزمني يريد أن 
يســن للمؤمنين «قوانين» تمنع كل «فحص عقلي» (نفسه، 87) ويسمي كانط 
هؤالء أوصياء على «شؤون الدين» (نفسه ـ)، ويعّدان واليتهم هذه تتنافى مع 
كل حرية، وهو ما ســبق أنه بينه في نص التنوير بشأن «المرشد الديني»، 
الذي يأمر باالعتقاد عوض المحاكمة العقلية (نفسه، ص 499)، مانعاً بذلك 

كل تنوير فردي، فما بالك بالتنوير العمومي.
وأخيرًا يقّدم نص 1786 تحديدًا للحرية بمعنى االستقالل الخاص بالعقل 
وخضوعه لذاته ـ أي لتشريعه الخاص فقط من دون الخضوع لتشريع خارجي 
عنه فيما يتعلق بالفكر، وهنا يقف كانط موقفاً فلســفياً أصيًال؛ إذ إنه ينافح 
ضد الحرية المطلقة للعقل التي هي في الواقع إباحة، وهو ما ظهر عند دعاة 
العقالنية المطلقة في معرفة وحدة الوجــود، ولكنه يقف في الوقت ذاته في 
معارضة لكل تحديد وثوقي للعقل؛ إن حرية العقل تعني هنا االبتعاد ذاته عن 
الموقــف الدوغمائي وعــن الموقف العقالنــي المطلق المــؤدي إلى نوع من 
التصوف هو حقيقة «االســتنارة» المزعومة، وهذا ما يؤدي بكانط إلى طرح 
مســألة نوع غرض العقل وحاجته وعالقتــه في ذلك باالعتقــاد، ولكن هذا 

السياق ال يسمح لنا بالتوقف عند هذه النقطة.
غير أن كانط لم يواجه في كل هذه النصوص المؤسسات الدينية مواجهة 
مباشرة، بل تفادى ذلك واكتفى في البداية بالقيام بتدريس نظرية الدين من 
وجهة نظر فلسفية (1775 - 1780)، قبل أن ينشــر (1793) كتاب الدين في 
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حدود مجرد العقل 1 كامًال، رغم منع الرقابة نشر القسم الثاني سنة 1793؛ 
وهو النشر الذي جعله موضوع توبيخ الملك بتاريخ 1794/10/1؛ وهو نفسه ما 
دفعه لنشــر آخر نص له (1798) يتعلّق بعالقة الفلسفة بالالهوت وبالسياسة 
ه بمثابة تقريظ ذاتي ووصية فلســفية في  نعني نزاع الكليات 2 الذي يمكن عد

الوقت ذاته.
ج ـ ويقّدم كانط هنا أطروحته األساســية بكل وضوح على النحو التالي: 
«إننا ال نســتطيع أن نمنح الكليات العليا (الالهوت والحقوق والطب) أي حق 
من دون أن نســمح للكلية الدنيا (الفلسفة) حق التحفظ العمومي على كل ما 

يتعلق بذلك» (ص 38). إن هذه النتيجة التي هي 
في الوقت ذاته تحديد لمجال الفلســفة وللفرق 
بينها وبيــن غيرها ودفاع عنهــا تقوم على فحص 
قانوني يفصل بيــن نوعين من النــزاع: األول ال 

شرعي والثاني شرعي.
وهو يضع ضمن البــاب األول كل ما يتعلق 
بنــزاع اآلراء التي يمنع فحصهــا فحصاً عمومياً 
هذا من جهة المضمون، أمــا من جهة الصورة 
فيكون األمر بالتحايل على المتلقي، أو بتهديده، 

أو بإغرائه باعتناق هذا الــرأي أو ذلك، ويرى كانط أن ســلطان الكليات 
العليا التي تمنع الفلسفة من «الرد العمومي» (نفسه 3) على مزاعمها (أي 
تلك الكليات) ال شــرعي؛ ألن ذلك يبقي الجميع تحت نير هؤالء وسحرهم 
ويكون ذلك بمثابة الكارثة فيما يخص الفلسفة خاصة إذا ما وافق السلطان 

السياسي على أفعال الكليات العليا.

 Kant, La religion dans les Limites de la simple raison dans Kant, Les Œuvres philosophiques. 1 ـ 
F. Alquié (dir.) Vol.3 Paris, 1986. وسنحيل على هذه الترجمة في المتن؛ انظر أيضاً:

كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، بيروت، 2012.
(Kant Le conflit des facultés. Trad. fr. Paris, 1955. 2 ـ 

وسنحيل على هذه الترجمة في المتن.
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أما النزاع الشــرعي فهو الناتج عن جهل ما تعلمه الكليات العليا بمثابة 
األحكام البشــرية القابلة للخطأ، ومــن ثم يكون من حق الكليــة الدنيا أن 
تفحص ـ عمومياً وبكل حرية ـ حقيقة تلك األحكام. ويؤكد كانط أن ذلك ليس 

مجرد حق للفلسفة بل هو «واجبها» (34).
وال بد أن يكون هذا النزاع الشرعي تبعاً لذلك:

عمومياً؛ ألن «شأن الفلسفة هو العرض العمومي للحقيقة» (35).• 
دائماً؛ ألن الكليات العليا ستواصل محاولة استعادة مجدها السليب وهو ما • 

سيلزم ضرورة حرية التفكير التي أشار لها نص التوجيه في حدود معينة 
(نفسه).

بين كليات ولذلك فال يهم الســلطان السياسي مباشرة ولذلك فإن هذا • 
األخير ال يتدخــل فيه إال إذا تجاوز حــدود النزاع بيــن جمعيات علمية 

.(37 - 35)
إن بقاء هــذا النزاع يمكن أن يؤدي إلى رفع أغلب الحدود التي تواجه • 

حرية التفكير، وخاصة تلك التي يضعها الســلطان السياســي؛ بل إن 
الحرية الفلســفية ال يمكن أن تؤدي إال إلى صالح السلطان السياسي 

ذاته (37).
ومن الواضح أن كانط يســتند إلى تمييز أغفلناه إلى حد اآلن عمدًا هو 
ذلك الذي قدمه في نـــص التنوير من قبل بين االســتعمال العمومي للعقل 
واالستعمال الخاص له: فالكليات العليا تهتم بكيفية «العيش الشريف» (كلية 
الالهوت)، وبعدم «اإلضرار بالغير» (كلية الحقوق)، و«باالعتدال» في السلوك 
اليومــي (كلية الطب) وهــي مهام «خاصــة»؛ أي تخصها في نطــاق تنظيم 
نشاطات الجماعة السياسية وال فرق بينها هنا وبين الحرفي الذي يقّدم بعمله 
أو المعاون الذي يكلف بمهمة ال يتعداها (نفسه، ص 30). وليس من حق هذه 
الكليات أن تتخطى ـ باعتبارها كليات عليا ـ حدود «الخير األبدي» (الالهوت) 
أو «الخير االجتماعي» (الحقوق) أو «الخير الجسدي» (الطب) (نفسه، 19). 
أما إذا تخطت ذلك فإنها تصبح في مجال االستعمال العمومي للعقل؛ أي أن 
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أفرادها يتحولون إلى مواطنين يشــاركون الحرية التي ينعم بها غيرهم. إن 
المجال هنا هو «العمومي» بكل ســماته التي ذكرناها إلى حد اآلن، نعني ما 

جاء في «الملحق الثاني للسلم الدائم»:
الحرية في نطاق الدستور الذي قبلنا العيش وْفقَهُ.• 
االشتراك؛ أي تلك القدرة التي تمكّن من تبادل اآلراء مع اآلخر وفحصها • 

فحصاً مدنياً..
العلنية، إذ إن االستعمال العمومي للعقل يقوم على ضرورة التخلي عن • 

ممارســة «التقية»؛ ألن ذلك يعنــي القطع مع االضطهــاد، ومن ثم 
اإلقرار بــأن الحقيقــة حق للجميــع، وأن 
السلطان ـ أي ســلطان ـ ال وصاية له على 
العرفان ما لم يهــدد هذا األخير العمران 

(أي السلم المدني) 1.
العلمانية إذ إنه على رجال الالهوت الحفاظ • 

على اإليمان بالكتاب المقدس ولكن من دون 
تعطيل لحرية الفالسفة في النقد والتجريح 
العقالني لذلك اإليمان ذاته (نزاع الكليات، 

ص 81).
د ـ وقد أكد كانط في رسالة صدر بها نزاع الكليات، ورد فيها على 
اتهام الملك له بأنه أســاء إلى المســيحية، مرددًا ما ذهب إليه سابقاً 

ومعتقدًا:
إنه في درســه لم يمارس إال نوعاً من التعليم النظري المحض ومن ثم • 

فإنه لم يتعرض ال للكتاب المقدس وال للمســيحية؛ ألن ذلك يخرج عن 
نطاق درسه.

(Kant, Vers la paix perpétuelle et autres textes trad. Fr Paris, 1991. Appt II). 1 ـ 
انظر كانط نحوالسلم الدائمة، ترجمة عثمان أمين، بيروت 1952.
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أما في كتابه حول الدين في حدود العقل وحده 1؛ فإنه لم يتناول «الدين • 
العمومي» (نفســه، 7) بل اكتفى بالفحــص النظري «للديــن الطبيعي»؛ 

للتأكيد على المحتوى األخالقي للدين الطبيعي من دون غيره (نفسه 8).
وأنه لم يؤكد «احترامه الكبير لإليمان المســيحي» (نفسه، 9) فحسب، • 

بل ولكل األســرار والعقائد الموجودة في الكتــاب المقدس، ويرى أن ال 
خالف بين روح المسيحية و«المضمون األخالقي للعقل».

ولكنه يقرر مع ذلك أن يكف عن التعرض ألي مســألة قد تمّس ـ من • 
قريب أو من بعيد ـ الدين «طبيعياً كان أم منزالً» (نفسه، 10).

وقد يرى في ذلك نوعاً من التراجع، ولكننا نعتقد أن ذلك يتجانس مع رأي 
كانط الذي يؤكد علــى أهمية حرية التفكير وعلى أهمية «العمومية» (نفســه، 
163 - 166)؛ ولكنه في اآلن ذاته يقبل باالستبداد المستنير؛ بل ويرفض جذرياً 
«كل حق للمقاومــة، خالفاً للوك وڤولتيــر وبايل»؛ وذلك مما يتماشــى ـ في 
تقديرنا على األقل ـ مع مبدأ التمثيل السياســي الذي وضعه كانط ـ أســوة 
بهوبز ـ في أســاس كل جمهوريــة، والذي يفيد «بأن أقل تمــرد... هو بمثابة 
خيانة عظمى ال تستحق أقل من عقوبة اإلعدام» (نفسه). ولعل ذلك ثمن نقد 
الديموقراطية باســم الشــكل الجمهوري، ورفض المشــاركة السياسية باسم 
التمثيل السياسي. إن بنية تفكير كانط السياسي ظلت هوبزية رغم كل شيء.

ولكننا نعتقد أنــه رغم هذه المحدودية فإن ما توصــل إليه كانط يمثل 
أعمق ما وصل إليه التفكير الفلســفي والسياســي قبل عصر حقوق اإلنســان 
بقليل. فيما يخص الفروق بين التســامح وحرية التفكيــر؛ فلقد بيّن أن مبدأ 
العمومية هو الشرط األساســي لكل حرية تفكير وتعبير، أما مفهوم التسامح 
فهو شديد المحدودية، ألنه ال يرقى إلى تلك العمومية بالذات. ونحن نعتقد 
أن كًال من إســبينوزا وبايــل (وكذلك ديدرو الذي لم نتوقــف عنده في هذا 
المقال) كانوا قد تخطوا حدود كل تســامح حتى ذلك الذي ظهر ـ كما عند 
كانط ـ بلبوس حرية التفكير والتعبير والعمومية. ولكن كانط ـ دونما اقتراح 

La religion dans les Limites de la simple raison dans Kant, Les Œuvres philosophiques, Op. Cit. 1 ـ 
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هرمونطيقا واضحــة المعالم 1 ـ قد اقترح ـ في كتابه (الدين في مجرد حدود 
العقل) ـ أول فلســفة غربية حديثة في الدين تتوجه إلى اإلنســان في صلته 
باإللوهية من مقام اإلنسان، مما ســيهيئ لمقام التفاهم الديني على أرضية 
الهرمونطيقا الالحقــة ـ ابتداءً من شــاليرماخر وصوالً إلى شــارلز تايلور 
ويورغن هابرماس؛ هذا زيادة علــى ما قّدم من إمكانية لبناء مفهوم للتفاهم 
السياسي على أرضية معنى العمومية، وهو ما فهمته جيدًا حنة آرندت عندما 
تدبرت معنى «الحكم» في نقد ملكة الحكم لتجد فيه عناصر تصور للفضاء 
السياسي الغربي الحديث ـ مستعيدة التجربة اإلغريقية ومعممة لها ـ من حيث 

هو فضاء تبادل واشتراك وتواصل 2.
8 ـ وإذا نحن عدنا إلى ما أنتج نقاش الجمعية 
التأسيســية الفرنســية ـ منطلــق مقالنــا ـ فإننا 
واجدون أن إعالن حقوق اإلنسان، والمواطن لسنة 

1789 قد أقر بشأن مسألتنا ما يلي:
«البند 10: ال يمكن أن يتعرض أي شــخص 
كان ألي مضايقــة بســبب آرائه بما فيهــا اآلراء 
الدينية، طالمــا كان إظهارها ال يخــل بالنظام 

العام الذي أرساه القانون.
البند 11: التوصيل الحر لألفكار واآلراء من أثمن حقوق اإلنســان؛ ومن 
ثم فباســتطاعة كل مواطن الكالم والكتابة والطباعة بكل حرية، باستثناء ما 

يعّد إساءة استعمال لتلك الحرية في الحاالت التي حددها القانون».
وهو ما يســتجيب في عموميته لمطلب رابو دو ســان إتيان؛ ألن النص 
ال يتعرض إلى التســامح موضوع اطــراح رجل الدين؛ بل اســتبدل المقام 

ولكن األهم من ذلك أن كانط رغم كونه قد عبر عن جانبه المنهاجي في جملة شهيرة بقدر ما  1 ـ 
هي عابــرة في نقد العقل المحض بشــأن فهم أفالطــون عندما زعم «أنه باإلمــكان أن نفهم 
أفالطــون أفضل من فهمه لذاته؛ ألنه لم يحدد على نحو كاف مفهومه» وهو ما ســيكون منطلق 

شاليرماخر في بحوثه التاريخية والتأويلية.
H. Arendt, Juger, trad. fr, Paris, 1991, p. 110-117. 2 ـ 
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العقدي واألخالقي بمقام قانوني يطلب الكونية الصورية. ومع ذلك ال تزال 
الروح الدينية مستمرة في أوروبا كما في الواليات المتحدة برغم ما تتوشح 
به مــن علمانياٍت بعضهــا «مناضلة» كما فــي بعض البلــدان ذات التاريخ 
الكاثوليكــي، أو «علمانيــة مخففــة» فــي البلــدان األخــرى ذات التاريخ 

الپروتستانتي أو األرثوذكسي.
هذا وقد بدا لزمن مديد أن الحال النظرية والسياسية قد استقرت نتاج 
التجربة الغربية المعولمة على الفصل بين مختلف الصعد الحافلة بالتسامح 
عموماً؛ نعني بين مراس التسامح الديني، الذي أنتج قبوالً باالختالف العقدي 
ضمن الدين الواحد، بل وبين األديان المختلفة، من حيث المبدأ على األقل، 
هذا أوالً؛ وثانياً الفصل بين إرساء الحريات الدينية وحرية الضمير والمعتقد 
وحريــة التفكير وكذلك التعبير عن األفكار، التــي أصبحت جميعها مضمونة 
أخالقياً ودستورياً وقانونياً بعد اإلعالنات المتعاقبة لحقوق اإلنسان 1 وصوًال إلى 
عهدي 1966 وما لحقهما أو سبقهما من التشــريعات الوطنية والعالمية التي 
شــهدها التاريخ المعاصر منذ الثورة الفرنســية إلى اليــوم، مما جعل تلك 
الحرية حقاً ال موضع تســامح ديني أو غيره فحســب، ســواء تقــوم بمجرد 
«التعايش بين الفرقــاء» (هوبــز)، أو «باحترام اآلخر صنــوًا» (ڤولتير)، أو 
«احترام كرامته» (كانط)؛ فكل أفراد المجتمع أحرار في اإليمان بإله أو عدم 
اإليمان به، ولهم أن يعتقدوا في اآلراء والعقائد الموجودة وأن يقيموا الشعائر 
والطقوس وأن يلتزموا بها، كما لهم أال يفعلــوا كل ذلك؛ والفصل ثالثاً بين 
معنى العلمانيــة أو «الدنيوة» أو الالئكية التي تتعلــق جميعها بضروب وجود 
المعتقد الديني في الصعيد العمومي ـ سياســة ومعاشــاً ونظرًا ـ وبين معنى 
التسامح سواء بسن نصوص قانونية أو بمجرد مراس اجتماعي، تعاضدها في 
بعض األحيان رؤى فكرية تتراوح بين عد الدين مسألة خاصة تقع خارج حيز 
السلطان السياســي الذي ليس له أن يتدخل لسن عقيدة أو منع أخرى، على 
أساس أن موقعه هو بالذات الحياد القانوني والسياسي الذي يجعله يقف على 
المسافة نفســها بين كل التصورات؛ أو بين التغليب الموضوعي لرؤية دنيوية 

L. Jaume Les déclarations des droits de l’homme 1789, 1793, 1848, Paris, 1989. 1 ـ 
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على بقية الرؤى مع ادعاء الحياد، وبين مساعدة كل الرؤى مادياً دونما محاباة 
إلحداها على حساب البقية؛ ورابعاً أخيرًا الفصل بين التسامح الديني المذكور 
ه األقدم في تاريخ البشرية، والذي  وبين «التساهل» األخالقي الذي يمكن عد
تطور علــى نحو منتظم في العصــر الحديث نتيجة إرســاء فصل مبدئي بين 
«المجال الخاص» والمجال العمومي»، إلى حد أن ما كان موضوع ممارســة 
أميل إلى اإلخفاء قد أصبح ينحو أكثر فأكثر إلى الظهور، وجْعل ما كان إلى 
عهد قريب موضوع استهجان اجتماعي وتشنيع ديني، بل ومالحقة قضائية في 
بعض الحــاالت مجرد «ظواهر غريبة» أو «شــذوذًا»، إن لم تعّد «تفردًا» أو 

طرافة» أو «أصالة»، مما دفــع إلى القول بكون 
«التســاهل» اإليتيقــي هو الحاســم فــي علمنة 
التســامح وإخراجه مــن االنحصار فــي الدائرة 
الدينية إلى استغراق كل نواحي االجتماع اإلنساني؛ 
رب «تساهل» قد كاد يبلغ ما ُيعرف عند القدامى 

بحال «حرية اإلباحة».
وســيكون لكل هؤالء المفكرين والفالســفة 
والساســة الذيــن ذكرناهم صــالت نظرية غير 
مباشرة أو ملتبســة في بعض األحيان في مستقبل 

تدبر االستشــكال؛ إذ سيســتأنف الالحقون مسألة التســامح وحرية التفكير 
وحرية المعتقد والضمير وغيرهما من القيــم التي تبدو اليوم من البديهات 
بالنسبة إلى الفكر والمراس السياســيين المعاصرين، وخاصة في صيغتهما 
الليبراليــة الغالبة (وكــذا خصومها) على أنحاء متعــددة، وهو ما يخرج عن 

النطاق الذي وضعناه لهذا المقال.
9 ـ ونكتفــي بالقول هنا: إن القضية إن كانــت قد طرحت منذ أكثر من 
أربعة قرون على نحو «حديث» في الغرب األوروبي واألمريكي، واتسعت لتشمل 
البقاع المذكورة األخرى من العالم ولتغزو عوالمها النظرية والروحانية في 
العملية التاريخية والسياسية الموسومة «بتغريب العالم»؛ فإن ذلك ال يمكن 

أن ا��Nل   ٍ���� ٍ��m� ا�%
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أن يخفــي «الجانــب المظلم من النهضــة» 1 األوروبية التــي كانت في أصل 
استشــكال التســامح الحديث، ثم «الجانب المظلم مــن الحداثة الغربية» 2 
عمومــاً؛ أي التي رفعت شــعار الكونيــة منــذ أن ابتكرت المعنــى الحديث 
«لإلنسانية» 3. ولقد بيّن جاك دريدا ـ بشأن مفهوم ڤولتير للتسامح ـ كيف أنه 
ال يخرج عن النطاق المركزي األوروبي ـ بل المســيحي تحديدًا عندما يجعل 
«المسيحية أكثر األديان تسامحاً» ـ بل مصدر كل معيار للتسامح، مهمًال كل 
التجارب األخرى للتسامح، وخاصة تسامح بقية التوحيديين «في الصحراء» 4: 
رب نقد ال يكفي ألنه نقد للمركزية األوروبية من الداخل وان كان قد استغرب 
غياب من يمثل اإلســالم في ندوة كابري ذاتها حول الدين 5؛ ألنه ال يتخطى 
في الواقع ما كان ليسنغ قد سماه تالزم «الخواتم الثالثة» ويقصد اليهودية 
والمسيحية واإلسالم في مسرحية ناثان الحكيم كما هو معروف 6. فكأن جاك 
دريدا ينقد المركزية المســيحية انطالقــاً من مركزيــة إبراهيمية توحيدية 
متناسياً بقية العوالم الروحانية التي تكوّن الجزء األكبر من البشرية اليوم، 

والتي قد ال تتعّرف على نفسها في التسامح التوحيدي جملة.
ويمكن مواصلًة لذلك أن نضيف ما يلي:

أ ـ لم يكن مطلب التسامح في الفكر والفلسفة الحديثة إال مطلباً أوروبياً، 
بل لم يكن الدفاع عن التسامح مع غير األوروبيين ـ مثل المسلمين في بعض 
األحيان ـ إال تســامحاً مع من ُعّد آخر قد يمكن من بنــاء صورة الذات عن 
ذاتهــا، كما أن عد التاريخ اإلســالمي أكثر تســامحاً من التاريــخ األوروبي 

 Walter D. Mignolo, The Darker Side of The Renaissance: Literacy, Territoriality & Colonization, 1 ـ 
The University of Michigan Press, sd Edition 2003.

 Walter D. Mignolo The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options, 2 ـ 
Duke UP, 2011.

Ibid. p. 181-191. 3 ـ 
جاك دريدا وجياني فاتيمو (تحرير) الدين في عالمنا الترجمة العربية، الدار البيضاء، 2004 ص 29. 4 ـ 

نفسه، ص 14. 5 ـ 
G. E. Lessing, Nathan le sage, trad. fr, Paris, 1997. 6 ـ 

H. Arendt, Men in Dark Times, New York, 1968 :وانظر تعليقاً عليه في
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الوسيط لم يكن لقصد معرفي وعقدي موجب بعالم اإلسالم الروحي بقدر ما 
كان قصد نقد الكنيســة الكاثوليكية، وهذا يصدق على ما أورده بولنڤيليه أو 
پيار بيل، أو مونتسكيو أو ڤولتير 1 أو غوته بشأن رسول اإلسالم، وعالم اإلسالم. 
بل إن كالم كانط ذاته عن «الدين المحمــدي» في الدين في حدود مجرد 
العقل ليس مديحاً بــل هو كون اإلســالم ال يخــرج عن الرســالة الكونية 
للمســيحية، والتســمية ذاتها إنما تحتفظ بتوصيف له تاريخ طويل مفاده أن 
اإلسالم ليس إال «ِنحلة» من ِنحل المسيحية التي تكونت في الجزيرة العربية، 
وهي الخلفية العقدية والتاريخية والروحانية الستعمال وصف «المحمدية» في 

التاريــخ الروحانــي المســيحي ألوروبــا الغربية 
الحديثة؛ هذا زيادة على موقفه التقليدي المسيحي 
من اليهوديــة التي ال تصل حد تحصيل الخالص 
بسبب كثرة طقوسها وســمتها الدنيوية والجانب 
التشريعي السياســي الديني؛ ولذلك فإن ما كان 
يطلبــه كانط في نصه حول الديــن إنما كان في 
تقديرنا التشــريع للدين في حدود مجرد العقل 
المسيحي األوروبي الغربي الحديث ال الكوني، بل 
ال المسيحي الشــرقي أو األرثوذكسي أو مسيحية 

البقاع المغزوة حديثاً في العالم من جانب األوروبيين 2. أما الدفاع عن سكان 
العوالــم الجديدة مــن قبل اإلســباني فيتوريا في القرن الســادس عشــر، 
والهولندي هوغو غروســيوس في القرن السابع عشر، وحتى ديدرو في القرن 
الثامن عشر، فال يعدو أن يكون دفاعاً أخالقياً أبوياً عن هؤالء الذين لم يرقوا 
بعد حتى إلى مرتبة «اآلخرية»، التي هي حكم المسلمين بعد سقوط غرناطة 

 Johanathan I. Israel, Enlightenment Contested: Philosophy and the Emancipation of Man 1 ـ 
1670-1752, Oxford UP, 2006, p. 615-639.

على هذا األساس ما كان كتاب هرمان كوهين، اليهودية في حدود العقل إال من قبيل سعي اليهود  2 ـ 
األلمان إلى الدخول في الكونية الغالبة. كما أن كانطية محمد إقبال في تجديد الفكر الديني في 
اإلسالم (الترجمة العربية لعباس محمود، القاهــرة، 1935) إال من قبيل اقتداء المغلوب بالغالب ـ 

وهو ما عبرت عنه المفكرة األمريكية جوديث باتلر «بالبحث عن كانط في كل مكان».
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أوالً وصد األتراك عن أسوار ڤيينا ثانياً، كل ذلك من موقع الكوسموسياسية 
المركزية الغربية في حال اآلخرين المسلمين كما في حال ما من دون اآلخرين 

من السود والحمر في أفريقيا وأمريكا.
ب ـ ويمكــن التدليــل على ذلك أكثــر بالتذكير بكون فيلســوف النزعة 
الكوسموسياسة الحديثة األبرز ـ نعني كانط ـ قد صنف القدرات العقلية في 
أكثر من نَص توزعت على أغلب مراحــل حياته النظرية، تعلقت بالتفكير في 
الجماليات، وفي دروس حول الجغرافية، وكتابات حول اإلنثروبولوجية باإلضافة 
إلى النصوص المتعلقة بمعنى «العرق»، كل ذلك على أساس عرقي صريح 1. 
ولم يجد كانط في ذلك أي تعارض مع نزعته الكونية في المعرفة واألخالق 
والحقوق، وقد تفادى فوكو الحقاً التعليق على تلك النصوص المحرجة نظرياً 
وسياسياً، مما يدفع إلى القول بأن ذلك لم يكن حادثاً عرضياً في ذلك الفكر 

بل كان ثابتاً من ثوابته.
ج ـ أن تدبر مآالت ثورة «اليعاقبة السود» 2 أو الثورة الهايتية المعاصرة 
للثورة الفرنســية ـ والتي أجهضها الثوريون الفرنســيون تحديدًا ـ إنما تبيّن 
كيف أن التسامح األوروبي ال يشــمل اإلنسانية عموماً كما قال ڤولتير، بل هو 
خاص «باإلنسانية األوروبية»، وفق مصطلح ادموند هوسرل في سياق التفكير 
في أزمة أوروبا زمن صعود الكليانيات في ثالثينات القرن العشرين؛ فلم يكن 
التســامح األوروبي ـ حتى بعد لقاء المغاير في «العوالم المكتشفة وباألحرى 
المغزوة» حديثاً ـ نعني أمريكا وأفريقيا وأوقيانوســيا، وبعد الثورات الدينية 
والعلمية والفلسفية والسياســية، وبعد إعالن االستقالل األمريكي واإلعالنات 
الفرنسية لحقوق اإلنسان والمواطن ـ قد بلغ سن الرشد ليشمل كل اإلنسانية 
بما فيها ساكنة هايتي أو السود الذين عارضوا االستقالل األمريكي من ساكنة 
ليبيريا في المستقبل. هذا من دون أن يحجب ذلك «الجانب المظلم» النواحي 
«المضيئة» التي اقترحتها فلسفات التسامح الغربية الكالسيكية التي عرضنا 

Walter D. Mignolo The Darker Side of Western Modernity: Op. Cit. p. 181-212. 1 ـ 
C. L. R. James, Les Jacobins Noirs, trad. fr. Paris, 1950. 2 ـ 
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لبعضها، والتي طرحت الســؤال ضمــن حدود التجربة التاريخية السياســية 
والروحانيــة الغربية إلى حدود نهايات المرحلة األولــى من العولمة الغربية 
بدايات المرحلة الثانية من ذات العولمة؛ نعني منتصف القرن التاسع عشر، 
رغم مزاعمها الكونية؛ ولكن تلك الكونية الثاوية فيها إنما تتخطى محدودية 
حامليهــا التاريخيين، وذلك ما يجعلها إرثاً إنســانياً مشــتركاً يحتاج التدبر 

والتدبير؛ ليتخلص من عاهات والداته المحلية.
د ـ ولذلــك فإن بدا اليوم أن معضلة االختالف والتســامح والتفاهم قد 
وجدت حلهــا النظري في الفلســفة الغربية الحديثة، والتشــريعي في الفكر 

السياســي والحقوقي الغربي المعولم، وكذا حلها 
العملي في تبني الدول لها في سياستها الداخلية 
تجاه مواطنيها، وفــي عالقاتهــا الخارجية فيما 
يعرف بعالقات «المجتمع الدولي»؛ فإن متغيرات 
الربع األخير من القرن العشرين وبدايات األلفة 
الجديدة قد بيّنــت أن ذلك االستشــكال ما زال 
ملحاً كأشد ما يكون اإللحاح ليس عملياً / سياسياً 
فقط بل ونظرياً كذلك؛ بل تحوّل االستشكال ذاته 
فاتسع ليشــمل جوانب مســتحدثة، تتخطى التي 

انحصرت بحــدود الطرح المحلي أوروبيــاً وأمريكياً، ضمــن معطيات تجربة 
الدولة القومية التي تتقوم بالسيادة الوطنية من جهة الدولة، وبحكم المواطنة 
لســاكنة اإلقليم المعني، وهــو ما يطرح الســؤال ضمن أمــة صارمة تتعلق 
بالتسامح تجاه األفراد أكثر مما تتسامح مع الجماعات مما أنتج توترًا دائماً 
في عالقة ما يعرف باألغلبية بغيرها من المجموعات التي تسمى أقليات؛ أما 
وضع غير المواطنين فأكثر دونية من جهة الحقوق كما من جهة القيم ذاتها. 
وهو ما نرى أنه قد ســوغ استئناف سؤال التسامح منذ تجربة التخوم الكونية 
التي مثلها االستعمار والكليانية والحروب العالمية وفظاعاتها، وذلك على نحو 
صريح يهم الغــرب األوروبي واألمريكي. كما كشــفت ذات التجارب كيف أن 
السؤال الرئيس لم يختف طوال الفترة المتراوحة بين منتصف القرن التاسع 
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عشر ومنتصف القرن العشــرين بفعل االكتفاء بترديد ميراث هؤالء من جهة 
النظر فحسب، بل وحجب كل طرح مستحدث من قبل الغالبين سياسياً ونظرياً 
وعسكرياً واقتصادياً، إْن ضمن الدولة الوطنية أو ضمن الكوكب بأكمله، وفي 
الحالتين باسم كونية ما اقترحوا على اإلنســانية منذ بدايات تاريخ غلبتهم، 
على أنه معيار كل «إنســانية» ممكنة تحيط بالمحلي كمــا بالعالمي، ويجبر 
المختلفون على قبوله وطنياً وعالمياً، هــذا في حين يعمل ممانعو تلك الغلبة 
 ـ من دعاة الحداثة العالمية العابرة ـ على كشف حدود ذلك المعيار، ومن ثَم
محلية كل تقاليد التسامح والتفاهم الغربيتين، والدفاع عن التقاليد المغايرة 
لها، أمًال في بناء عالم يقوم على تعدد فعلي للكونيات، ومن ثم على تقاليد 

التسامح والتفاهم.
ولذلك فقد انبرى األخيرون يطلبون هرمونطيقا مســتحدثة تقوم على 
القبــول بتعــدد الهرمونطيقيــات، وهــم ال يريــدون أن يكونــوا بديــًال 
للهرمونطيقيات الغربية المتنازعة؛ ومن ثــم ينطلقون من إمكانية التفاهم 
كونياً، 1 مما يعني مقاومة أي هيمنة لتقليد هرمونطيقي واحد؛ كما قد ينتج 
عــن التصور الغربــي ـ الذي انطلق مع شــاليرماخر وديلتــاي منذ بديات 
الخروج من الحداثة، وتواصل مع هيئة ما بعد الحداثة الغربية مع فريدريك 
نيتشــه ومارتن هيدغر وهانز غادامار، انتهاء إلى پــول ريكور وتالميذه ـ 
للشــأن الهرمونطيقي ذي المزاعم الكونية البديلة عــن الكونية التنويرية 
الكانطية وغيرها: فرب هرمونطيقا تفاهم ال نــزاع، ليس مدارها أقل من 
إرساء مشــترك ال يمكن أن يكون إال «الكرامة المشتركة» لإلنسان، والتي 
يمكن أن تترجم على أنحاء عدة وفــي تصورات متعددة للعالم تبني عوالم 
معنى ممكنــة، فيتكون العالــم المنشــود بتجاورها وبتمفصلهــا وتوالدها 
وتضامنهــا علــى أرضيــة ديكولونيالية (= تحرريــة من الهيمنــة) تقترح 
كوسموبوليتية نقدية 2 ال استيعابية، وتعددية ثقافية راديكالية تتخطى حدود 

 Enrique Dussel, «A New Age in the History of Philosophy: The World Dialogue between 1 ـ 
Philosophical Traditions» in Journal of Philosophy and Religion, Vol.9-N°1/2008, p. 1-22.

Walter D. Mignolo The Darker Side of Western Modernity, Op. Cit., p. 252-294. 2 ـ 
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الحديثة الغربية  الفلسفة  في  االستشكال  وضع  والتفاهم:  والتسامح  االختالف 

«أوديســة التعدد الثقافي» الليبرالي الغالب 1، وتقترح االتفاق على أرضية 
التضامن القصدي، ال مجــرد االلتقاء العرضي الراولــزي وغيره أو حتى 
الحوار المتواصل الهابرماســي أو النزاع المعقــول من أجل االعتراف على 
مستوى األفراد أو الجماعات أو حتى الثقافات، وهو ما يتطلب استفاضة أكثر 
ـ غير ممكنة في هذا العمل ـ في الحوارية النظرية بين المضطلعين باألمر 
على النحو الغربي المعولم من جهــة، والنحو الممانع لتلك الغلبة الغربية 

الظاهرة من جهة ثانية.

 Maria Lugones, «Radical Multiculturalism and Women of Colors», Journal of Cultural and 1 ـ 
Religious Theory, 13, 1, Winter 2014.
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■  أستاذ في كلية اآلداب واللغات، جامعة تلمسان، الجزائر.

,���ـ�:

 1 (Emmanuel Levinas) يحظى اليوم إيـمانويــل ليڤينــاس
بإقبال واســع فــي الوســط األكاديـميــي لشــرح مقوالته 
األنطولوجية، ومناقشة تصوّراته عن فلسفة األخالق (اإلتيقا)، وُيعّد 
هذا الفيلسوف وجهاً بارزًا من وجوه الفكر الفرنسي المعاصر؛ حيث 
ساير حقبة دريدا، وليڤي شتراوس، والكان، ودولوز، وباتاي، وفوكو، 
وبارث وغيرهم؛ لكنه ظلّ مغمورًا مقابل تلك الّشهرة التي نالها ذلك 
الجمع من الفالســفة، وطبعــاً ال يمكننا التغاضي عــن الجحود أو 

ُولــد إيمانويل ليڤيناس في كوڤنو بلتوانيا عــام 1905. وتلقى ليڤيناس تربية يهودية  1 ـ 
تقليدية. عانى ليڤيناس وأســرته شأنه شــأن بقية اليهود خالل الفترة النازية من 
االضطهاد والقتــل والّرعب مما أدى إلى هجرته مع أســرته إلــى أوكرانيا. هاجر 
بعدها إلى فرنسا واســتقر في ستراســبورغ عام 1923؛ حيث واصل دراسة الفلسفة 
خاصة فلســفة هوســرل التي خّصها بأطروحة جامعية. وله الفضــل الكبير في نقل 
أعمال هيدغر وهوسرل إلى اللغة الفرنسية. تميّزت كتاباته باهتمام ملحوظ بمبحث 
اإلتيقا والغيرية الذي خطا به خطوات مهمة من خــالل مؤلفات محورية. توفي في 

فرنسا سنة 1995.

■ ��N� %�2ي  

ا`خر مع  التّعامل  أخالقيات 
عند  الغيرية  فلسفة  في  تأّمالت 

ليڤيناس إيمانويل 
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التجاهل (بقصٍد أو غير قصد) الذي ُمِنَي به هذا الفيلسوف اليهودي الليتواني 
المنبت، الفرنسي الجنســية. فقد بقي تراثه ـ الفائض ثراءً ـ غير شائع بين 
دة للمشهد الفلسفي مثل تفكيكية دريدا أو  حشــد التيارات المعاصرة المترص
جينالوجيا فوكو أو هرمنيوطيقا غادامير وغيرهم. «لكن على نقيض الجحود 
النسبي الذي عاناه تراث ليڤيناس، ينعم اليوم باعتراف عالمي، يمتّد إشعاعه 
حقّاً أبعــد من الدوائر الفلســفية، ليَُالِمــَس ميادين مختلفة، مثــل النظرية 

السياسية والنقد األدبي والتأويل واألخالق» 1.
وإننا نجُد أنّ ليڤيناس اهتّم اهتماماً جليّاً للغيرية، وأنزلها مكانة مـتميّزة، 
ر إتيقا الغيرية مقوالته الفلسفية، وأصبح اآلخر قضية محورية في  حيث تتصد
واجهة أعماله وكتاباته الفكرية، وهو ما جعل ليڤيناس فيلســوفاً متميزًا ُيلقب 
في الوســط الفكري بفيلســوف اإلتيقا أو فيلســـوف الغيرية تمييزًا له عن 

فلسفات التفكيك والتأويل والجينالوجيا.
لي  وقد خّصص ليڤيناس حيّزًا واســعاً من فلســفته للكتابة بشــكل تأم
ومتميّز عن أخالقيات التّعامل مع اآلخر، وحرص في ذلك على غرس فكرة 
التسامح ونبذ فلسفة العنف والقتل. مستهجناً حُروب البشر التي تأتي على 
األخضر واليابس. ُمطالبــاً من خالل ما كتبه وألقــاه من محاضرات وما 
عقده من مؤتمرات، بإعادة االعتبار في تعاملنا مع اآلخر، وفي مسؤوليتنا 
تجاهه، وفــي الحق باالعتــراف به، وفــي احترامه كآخــر مختلف عني، 
واإلصغاء إليه والحوار معه؛ فمن غير األخالق إقصاء الغير أو تهميشه أو 

إدماجه في سياج الذاتية.
هذه المقالة هي بســط وشــرح ألبرز الخيوط العريضة في فلســفة 
ليڤيناس اإلتيقية، وهي محاولة للتقرب والدنوّ من الغير الالمتناهي بفتح 
صفحة أخالقية جديدة معه، هي «وصٌل بعد فصٍل» بين الذات والغير عبر 
عنف والمسؤولية المتبادلة.  التّذاوت والتّفاهم والتّحاور والتّخاطب والال

«ليڤيناس مــن الموجود إلــى الغير»، تحت إشــراف: جويل هنســل، ترجمة: علــي بو ملحم،  1 ـ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 2008، ص 11.
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هذا ما سيفرز أساليب ِسلْميّة وسلوكات َسِليمة وأخالق سامية، فقد يخطئ 
الواحد ويصيب اآلخر، لكن بالتفاهم المتبادل ســتزول العوائق وينصهر 
التهميش وتذوب مشــاعر الالاعتراف التي تحول دون اقترابهما. فبشكٍل 
عقالني وَسِلٍس وأخالقي ســيصل األنا والهو إلى ُسبل لتصحيح األخطاء 
التي قد يقع فيها كل واحد منهما، ويتجنبان بذلك العراك والســباب أو 

القتل والسفك.

�; األFال-$; �7� إ���6��R �$�$�7س�'�1 ـ ��s_� ا�

ــس ليڤيناس لفلســفة أخالقية جديدة،  أس
أعطى فيها اهتمامــا للمهّمشــين والـمنبوذين، 
ـ «الغير» الــذي أقصته الميتافيزيقا  واحتفى بال
الغربية، واحتوته مركزياتهــا في قالع الّذاتية؛ 
فالنّـزوع الشديد نحو الوحدة واألحادية قد رافق 
التقاليد الفلســفية والميتافيزيقية الغربية منذ 
الِقدم عبر اهتمامها بالعقــل والوعي أو الذات 
و«األنا». وهذا ما ُيشــكل طرحاً أخالقياً خطيرًا 
نظرًا إلقصاء الكثرة و«الـهو». هنا تبرز فلسفة 

ليڤيناس األخالقية بجرأة وشــجاعة، كرّد أخالقي فلســفي حاسم، منـزالً 
«الغير» منزلــة مهمة في الفكر الغربــي المعاصر. معنى هــذا، أنّ إتيقا 
ليڤيناس ســبيل مغاير ال ُيمّجد األحادية بقدر ما يقف ضدها (contre un)؛ 
إنه تماٍد علــى المركزيات بإثارته لعالقتنا مع اآلخر، باســتحقاقه للدرس 

والفحص، بأصالته إلى جانب الذات.
ال ُيصنف ليڤيناس كفيلســوف ضمن دائرة الممجدين للتقليد الفلســفي 
الغربي (أو المركزية الغربية). ُمخالفاً بمذهبه األخالقي التيارات الفلســفية 
الّســائدة في عصره؛ فهو «يذهب غالباً عكس تيار الميول التي سيطرت على 
النقاش الفكري إبان سنوات ما بعد الحرب. وفي عصر كانت فلسفة هايدغر 
ُتْحِدث عددًا من المنافســات في فرنســا، كثّف ليڤيناس نقــده لفكر يعطي 

ا_!ّ� �$�$�7س ا_!����ً 
 ���mRوأ ،;��$i'�  ً�$ّ'4
 ]$
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��Nر�; �� وا4�; أ����+ 
.;��2�وY!�%�,+ ا�



282

دراسات

األولوية لمشكلة الوجود على مشكلة اإلنسان» 1. ما ُيراهن عليه ليڤيناس، هو 
تجاوز الفلسفات الذاتية ونرجسيتها، واالنتقال إلى االعتناء بأخالقيات التّعامل 
بين األفراد واالهتمام باالختالف، هذا االختراق الفلســفي عند ليڤيناس «هو 
تخط لـمنطق التنافي والتخاصم، وتفكيك قالع الهويات المتكتمة على ذاتها، 
ومّد جســور التواصل والتصافي بين الذوات واألُمم من أجل تحقيق مجموعة 
من التفاهمات وإنجاز جملة من التشاركات؛ قصد بناء الهوية اإلنسية الكونية 
المؤهلة لتحمل مســؤولية المحافظة علــى الحياة األرضيــة، وتحقيق وصية 

االستخالف واالئتمان والتعمير» 2.
ينتقد ليڤيناس العقالنيات الغربية نقدًا ال هوادة فيه، شأنه في ذلك شأن 
دريدا وأشياعه؛ فهي لم تنتج لنا في مناداتها بالحرية إّال الحروب وويالتها؛ 
فإذا «كانت الســيرورة التاريخية تشــهد لدى هيغل على الروح المطلق، فإن 
روزنتســفايغ ينطلق من الواقع التاريخي لقارة غرقت في حرب طاحنة؛ لكي 
يحاكم هذه العقالنية التي يتحدث عنها هيغل والتي لم تتورع عن الدفاع عن 
الحرب وشــرعنتها؛ إذ يرى هيغل أن أشــّد ما يهدد روح الشعب هو األنظمة 
المنعزلة أو بلغــة أخرى: الفردية. وحتــى يتم المحافظة على روح الشــعب 
يتوجب على الحكومة أن تهّز دواخلها من حين آلخر عبر الحرب» 3. فاألخالق 
التي يدعو لها ليڤيناس مناهضة للخطاب المؤّسساتي المناشد للحرية والوعي 

المكوّن، ورافضٌة لكل ميتافيزيقيا غير خلقية.
ك الذات لذاتها، وبذلك يبرز وجودها في  كما ُتنِْكر إتيقا ليڤيناس تملـ
َتوِْقها للغير والّرغبة في التقائه والتّقرب منه واالجتماع به، إنه اتجاه صوب 
الخارجية. هنا تبرز فكرة الالمتناهي المتعلقة بتجربة الغيرية وبالعالقة مع 

ليڤيناس من الموجود إلى الغير، تحت إشراف: جويل هنسل، ص 10. 1 ـ 
زهير خويلدي، «فيلسوف الغيرية: األنا واآلخر وجهاً لوجٍه»، جريدة العرب األسبوعية، لندن، ع  2 ـ 

2007/12/15، ص 10.
رشيد بو طيب، «نقد الحرية أو التاريخ المنســي للتفكيكية»، في كتاب «جاك دريدا: ما اآلن؟  3 ـ 
ماذا عن غد؟ الحدث، التفكيك، الخطاب»، إشراف: محمد شوقي الزين، منشورات االختالف، 

الجزائر، ودار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 1، 2011، ص 305 و 306.
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اآلخر بوصفهــا عالقــة اجتماعية تتمثل فــي االصطدام مع وجــود خارجي 
بإطــالق، ال تناهي هذا الوجــود ال يمكــن أن يحتوي اآلخــر، وتكون هذه 
الخارجيــة التي تظهر في المقاومــة المطلقة التي يبديهــا الوجه ضد كل 
موضعــة. «إن االنفصــال الجذري بين األنــا واآلخر غير ممكــن؛ ألنه من 
المستحيل على األنا أن يتموضع خارج تضايفه مع اآلخر، كما أن الغيرية غير 
ممكنة إال إذا كان «اآلخر» آخر بحق. إن األنا ليس موجودًا دائماً مع نفسه، 
بل يحاول أن يجــدد هويته عند كل نقطــة يلتقي فيها باألغيــار. إن اآلخر 
بإطالق هو آخر الذات، وال يمثل عددًا بالنسبة لي، والجمعانية التي تجعلني 

أقول أنت ونحن ليســت مجرد جمــع لألنا؛ ألن 
األنا واألنت ليس هنا أفراد لمفهوم مشترك. إن 
غياب عنصر هو الذي يجعل اآلخر آخر والغريب 
هو الحر من كل تقييد وسيطرة وهو الذي يحدث 

اضطراباً في الذات عند كل مقابلة» 1.
لذلك يعــّد ليڤيناس األخالق هي فلســـفة 
أولى 2؛ هي أخالق لألخالق مثلما وصفها دريدا. 
إنّ اإلتيقا عند ليڤيناس ليست من ُشَعِب الفلسفة، 
بل هي الفلسفة األولى: «كما في كل كالم، تقوم 
مة إلى الغير. ليست الفلسفة  بكونها موّجهة أو مقد

ممكنة إال بنمط محاورة. ولكن كلمتها األولى واألخيرة تكون نظرًا لجميع ما 
يقوله الفالسفة لألغيار (بمن فيهم أنفسهم بصفتهم مستمعين ألفكارهم) في 
فكر مترجم بالتأكيد، ولكنه واٍع من رجوعه إلى الغير. إذا فكرت فيك، فإنني 

أشتاق على األقل إلى أن أقّدم لك ما بدا لي حقاً بنظرك» 3.
ال يعني ليڤيناس بمقولة «اإلتيقا هي الفلسفة األولى واألخيرة» أن ُيْحِدَث 
رح  قطيعة مع اإلطار الوجودي للفلســفة، فلم َيـُرْم إسقاط أو هدم أركان الص

زهير خويلدي، «فيلسوف الغيرية: األنا واآلخر وجهاً لوجٍه»، ص 11. 1 ـ 
Emmanuel Lévinas, Éthique et Infini, Le Livre de Poche, Biblio-Essais, 1992, p. 71. 2 ـ 

«ليڤيناس من الموجود إلى الغير»، تحت إشراف: جويل هنسل، ص 113. 3 ـ 
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األنطولوجي، فاإلطار األنطولوجي للفلســفة لم ينقطع. وقد استطاع ليڤيناس 
تقديم فكرة كمراجعة أساســية لعلــم الوجود التقليدي، وحتــى علم الوجود 
الهايدغري. وأغنانا بــدل ذلك بعلم الظواهر الغيرية على اعتبار المشــاكل 
المركزية لعلم وجود جديد 1. أي أنّه ينتقص تلك المباحث األنطولوجية التي 
ســبقته؛ في كونها غير قادرة على إدراك الغيريــة وأبعادها األخالقية، وأنها 
تتعامل معها بعنف، فتزدريها وتصنّفها في مصاف المهمش والغريب، وتقحمها 

إقحاماً داخل منطق التكوين الذاتوي الداخلي.
لذلك «ناهض ليڤيناس اإلرث الفلسفي الغربي في ُبعده الميتافيزيقي، 
ش  الذي دمج كل شــيء ضمن دائرة المعرفة الموضوعية الســببية، وهم
بالمقابل الذات، ووقع في الخلط بيــن الطبيعة والفكر والتاريخ والبنية، 
فاهتم ليڤيناس بما أبقته هذه الميتافيزيقا خارجها من مشــاكل وقضايا، 
وتناول المواضيع التي أســقطتها من حســابها وهـّمشــتها؛ مثــل الغيرية 

والجسد والوجه» 2.
ُيقّدم علم الوجــود التقليدي مفاهيم عــن الّذوات فــي هيئتها األحادية 
المقاِومة والُمتصّدية لآلخــر، تلك المقوالت األنطولوجية هي تزكية لخطاب 
التسلّط والتمركز والقوّة، وكل ذلك ســيؤدي ال محالة إلى الحرب والعنف. 
وتلك المفاهيم المقدمة للكائن الموجود ستجعل منه مستقًال بذاته وراضياً كل 
الرضى عن ذاته نفسها ما ســيعزز جهله باآلخر واحتقاره ونبذه. فلن يحدث 
اعتراف بالغير ما دام الهّم الوحيد لإلنسان أن يستمر في الوجود، فإن ذلك 
يحمله حتماً على مقاومة اإلنســان اآلخر الذي يظهر له وكأنه غريب عنه كل 

الغرابة ووجب تجاهله.
فتجاَوزَ ليڤيناس التّقاليد الفينومينولوجية فــي مباحث الوعي واألنا، أو 
العماء األخالقــي عند هايدغر؛ حيث «الذات ال خصــال لها أو ال ذاتية لها 
داخل كلية الكينونة. وهو بذلك يناقض كل ميتافيزيقا التاريخ الهيغلية، التي 

المرجع السابق، ص 98. 1 ـ 
زهير خويلدي، «فيلسوف الغيرية: األنا واآلخر وجهاً لوجٍه»، ص 10. 2 ـ 
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ي بالفرد لمصلحة النظام،  تمثل بالنسبة إليه جوهر الكلية بامتياز، كلية تضح
وال تؤّسس لألخالق إّال ضد الفرد» 1.

ــس لعالقة محايدة بين المخلوقات بإعطائه  وإذا كان هايدغر قد أس
أولوية للوجود على الموجود، فإنّ ليڤيناس يهتم بالعالقة األخالقية أكثر 
من نظيراتها. منتقدًا الطرح األنطولوجي الهايدغري وُمنحرفاً عن مقوالته 
الوجودية بمقال نشــره عام 1934 بعنوان: «l’Évasion» خلص فيه إلى أنّ 
«الذات منســحقة من طرف الوجود وبقائها في خدمة النسق، والكتشافه 
فظاعة الممارسات الالإنســانية التي يحملها التاريخ إلى الناس، وسبب 

هــذه الفظاعة هو ما يحمله اإلنســان من كره 
وحقد على اإلنســان اآلخر، وتفّشــي النزعات 
العنصريــة التي تعتمــد على مبــادئ اإلقصاء 
والتّمركز علــى الذات واســتئصال المخالفين 

وتصفيتهم جسدياً ومعنوياً» 2.
بهذا خــاض ليڤيناس في فلســفة األخالق 
بــرؤى جديــدة تــدور محاورها حول التســامح 
والخير والمحبــة واالعتراف واالحتفــاء بالغير 
الغريب عنا. فصاغ في كتابته المعقدة والمميزة 

هدفاً عالياً جدًا: «الموجود هو الغير، والفلسفة هي طريق الغير إلى اهللا»، 
إن «الغير قبل الذات، قبل األنا، قبل التجربة، وقبل العالم، هو المشــروع 
األصلي، وكما ُيقال هو المسلّمة المولدة في فلسفة ليڤيناس» 3. وبذلك يكون 
قد أعاد االعتبــار واألهميــة المغيبة لكثير مــن المواضيــع ذات الصبغة 
األخالقية والبعد اإلنســاني مثل: الصداقة والمحبة والعطاء والتكفير عن 
األخطاء والغفران وغيرها. بعبارٍة أخرى، لقد زّود ليڤيناس علم الوجود بما 

رشيد بو طيب، نقد الحرية أو التاريخ المنسي للتفكيكية، ص 305. 1 ـ 
زهير خويلدي، «فيلسوف الغيرية: األنا واآلخر وجهاً لوجٍه»، ص 10. 2 ـ 

«ليڤيناس من الموجود إلى الغير»، تحت إشراف: جويل هنسل، ص 136. 3 ـ 
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ينقصه من لمسات أخالقية ومســحات إنســانية في مناداته بإنسانية اإلنسان 
اآلخر «l’Humanisme de l’autre Homme». إن التمعن في األخالق وإثارة قضايا 
إنسانية هو الذي صوّب مسالك ليڤيناس من علم الوجود إلى فلسفة األخالق، 
من الذات والوجود (L’Être) إلى الغير (L’Autre)، من األنانة إلى المجتمعية.

2 ـ �'��; �$�$�7س وا��HJ17 األFال-�: �� ا���4د إ�W ا����4د

فلسفة ليڤيناس شبيهة بالفلسفة اليهودية الـمناهضة للكليانية واألحادية، 
س ألخالق جديدة  ُمعيرًا االهتمام للعالقة باآلخر واســتعادته فلسفياً، حيث أس
خارجة عن ســلطة النظام ومركزية الكلية. ولذلك هاجــم ليڤيناس التقليد 
الوجودي خاصة مع هيغــل وهايدغر، «ال من أجل أن يبيّن بإعجاب أشــكاالً 
كثيرة من كائنية الموجود، وإنما ليملك اّدعاء حصر عالم الحس بعلم وجود 
كلي. بسبب قصده أن تجمع كل أشكال الموجود في مماثالت الكلّ، نفى منها 
غيرية الغير الشاذّة، األنا، اهللا، الموت، التاريخ، الحرية، األخالق، وكل ما 

يمكن أن يدلّ على ما هو وراء الكلياني» 1.
ليڤينــاس من خالل فلســفة الغيرية، حيــث يلتقي اإلنســان بنظيره، 
ســيقضي من دون شــّك على أنانية اإلنســان والتفكير في ذاته من دون 
د بدء الوجود  االعتراف بأحقيــة اآلخر. في عمليــة االعتراف هذه ســيحد
البشري لإلنسان. ما من ريبة في أن هذا الكشــف يكون متبوعاً بمغامرة 
ومخاطر كبيرة في التعّرف على اآلخر ومواجهته، ستكون بال شّك مجازفة 

محفوفة بالخطر لكن يجب القيام بها 2.
وإتاحة الفرصة لآلخر للّقــاء والتعارف والتحاور هي علة لخروج الذات 
من عزلتها وتوّحدها. إن الغير سيتقاســم مع الذات هذا الفضاء اإلنســاني 
حب؛ حيــث الخير والوئام واألخالق الطيبة، وســينزل الــذات من وعيها  الر

وعليائها، من األبراج العاجية التي يتمركز فيها الوجود الباطنّي.

ليڤيناس من الموجود إلى الغير، ص 100. 1 ـ 
 Emmanuel Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Paris, Le Livre de Poche, 2 ـ 
Biblio-Essais, p. 190.
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عرض  يبتعد ليڤيناس إلى أكثــر من هذا؛ فالحضور أمام اآلخــر هو التـ
للمخاطرة والمغامرة، هو االنتقال من سمات االكتمال واالطمئنان إلى مشاعر 
العطب والريبة: «فالواحد يتعرض لآلخر كما ي تعرض جلد اإلنسان للذي يريد 

ض الخد لمن يريد لطمه» 1. جرحه، أو كما يتعر
تراهن مقوالت الميتافيزيقا الشمولية على األخالق اإلنسانية مقابل كسب 
الحريات التي ال َتـتخذ وجودها إال في ظل نظام كلّي وعام (األُسرة، المجتمع، 
الدولــة..). «وإذا لم ُيَضح الفــرد بفرديته لمصلحة نظام عــامّ، فلن يكون 
بمقدرته أن يصبح جوهرًا أخالقياً، والحرب هي من ثم أحد الطرق المؤدية 

إلى األخالق وإلى االلتحام بالكوني» 2.
أما األنطولوجيا التي يبتغيها ليڤيناس فترتكز 
على أخالقيات عالقة الــذات بالغير والطيبة التي 
تكتنف عالقتهما: أْن تكون، هو أْن تكون لآلخر، أي 
أن تكوْن طيباً. يقول ليڤيناس: الطيبة هي التعالي 
بذاته، في مغامرة مطلقــة، وبتهور أصلي 3. لآلخر 
حقوق وامتيازات هي مسؤولية أخالقية على رقابنا 
تحتم علينا محبة الغيــر والتعامل بطيبة وأخالقية 
وإنسانية معه، وهو تحصيل عالقة مع الالمتناهي، 

في عالقة ال تكتــرث الذات بذاتها قبــل اهتمامها باآلخــر، إنّ «الطيبة تقوم 
باعتبار اآلخر أهّم من الذات» 4.

وقد أتى هذا االنشقاق الليڤيناسي عن اإلطار األنطولوجي بعد تردد؛ حيث 
وّظــف ليڤينــاس في الكلـــي والالنهائي األســاليب األنطولوجيــة من قبيل 
(الموجــود، الموجود الحق، الجربــة، الذات...)، لكن ســرعان ما عبّر عن 
Ibid, p. 83. 1 ـ 

رشيد بو طيب، «نقد الحرية أو التاريخ المنسي للتفكيكية»، ص 306. 2 ـ 
Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche, Biblio- 3 ـ 
Essais, 1992, p. 341.

Ibid, p. 277. 4 ـ 
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إســقاط الموجود بوضوح كحل للمشــكلة المبدئية، في الخالصة الثانية من 
الكلي والالمتناهي (ص 278)، وفي خالف الموجود (ص 04) 1.

:H71ا� ;�3 ـ �'��; ا�الH7�ُ �� ��ا4

إن مشروع ليڤيناس األخالقي شاســع المباحث وكثيف الدالالت، يالمس 
قضايا إتيقية مثيرة تســتحق العناية، تتمثّل في إدراكه للمواضيع ذات الّصلة 
بالواقع اإلنســاني في لحظاته الحرجة ووقائعه المتأزّمة، وهي قضايا ُمتعلقة 
بالّسلم والعدل مقابل الحرب والظلم، هي فلســفة الّالعنف التي نافح عنها 
ليڤيناس بحرارة شديدة. إن الوئام والسالم أو العدل والعدالة هي كل الحكمة 
واألخالق، وهي أعلى بكثير من مباحث الفلســفة. بعبارة أخرى، ُتشّدد اإلتيقا 
عنف الذي يجب أن يـميّز عالقة وســلوك  ـ التي ارتآهــا ليڤيناس ـ على الال
الــذات باآلخــر. أي التّعزيز علــى أهمية األخــالق وحكمة المحبــة والخير 
اإلنســاني 2. فتتحّرر األنا من سياجها الّســلبي لتلج إلى الغير بغية التعارف 

واالعتراف واالحترام المتبادل.
م المرء ومعاناته عند رحيل األحبة والخّالن والمقربين ه و مخافة  إنّ تألـ
ـ «دعوة الوجود في سبيل اآلخر أقوى من خطر الموت» 3.  الذات من فناء اآلخر؛ ف
بل أكثر من ذلك، فالذات ـ وخوفاً من موت اآلخر ـ تخاف من موتها هي ذاتها. 
فاإلنسان سيختار الموت بدل القتل مثلما يقول ليڤيناس: «يضع نفسه في تساؤل 
وأن يخاف من القتل أكثر مما يخاف من الموت» 4. في هذه المفاضلة، يحقق 

ر العيش والحياة في سبيل اآلخر. اإلنسان إنسانيته عندما يقر
إنّ اآلخر الالمتناهي في مواجهة بطش القتــل والعنف، إذا كان الموت 
ممكناً فإن القتل يستعصي على اإلمكان. هو مستحيل أخالقياً؛ إذا كان الّضرب 

ُينظر: ليڤيناس من الموجود إلى الغير، تحت إشراف: جويل هنسل، ص 102 و 103. 1 ـ 
 Emmanuel Lévinas - «Totalité et infini (Essai sur l’extériorité)», Ed: Livre de Poche, 1971, 2 ـ 
p. 274.

Emmanuel Lévinas, Entre nous essais sur le Penser-à-l'autre, Paris, Grasset, 1991, p. 10. 3 ـ 
Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Op.Cit., p. 275. 4 ـ 
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والتهشيم والتشويه ممكناً؛ فإن القتل أو اإلخضاع واإلذالل غير ممكن إتيقياً؛ 
فهو «ليس أبدًا نصرًا بل إرادة يائســة تختزل اآلخر الذي يتحّدى رغبتنا في 
شهوة القتل، هذا اآلخر هو الوجود الوحيد الذي نشتهي قتله عندما تتعارض 
القوة التي تضربــه على وجهه مع مقاومته وامتناعه عــن الموت الذي يمثل 
النظرة نفسها نحو الوجه. هنا يتعالى اآلخر على وجود القوّة الموجهة ضّده 
نحــو ال متناهي الوجه، وهــذا الالمتناهي هــو الذي يفتت القوة الغاشــمة 

المسلّطة عليه بمقاومته الالمتناهية للقتل» 1.
العنف قرين الحرب، وهــذه األخيرة ممكنة 
دائمــاً كما يقــول ليڤيناس، والّســالم هو غياب 
الحرب. الحروب التي تجلب في طياتها الويالت 
والمــوت والهلع واإلبــادة والقتل، تتشــّظى فيها 
العالقات البشــرية، وتتقّطع أواصر اللقاء فيكثر 
الخالف والفرقة ويسود االنشطار، فيضحى األنا 
واآلخر بعيدين عن التعــارف والتآلف، لكن من 
ــس بين الــذات والغير  خالل العالقة التي تتأس
ــالم وتتجلى أخالق الوئام. فإذا كان  سيحلّ الس
الوجــود كلية تؤّســس الوحــدة علــى الخارجية 

والفصل األنطولوجي؛ فإن اإلتيقا تتعّدى كل ذلك بامتياز.
من البديهي أن الســالم والحرب متعارضان أو متضادان؛ لكن ال يعني 
ذلك أن الحرب واقعة خارجية عن الوجود، بل هي داخله. فصحيح أنها تظل 
تعليقاً لألخالق وخروجــاً عنها، لكن في األمر لـْبس حــول طبيعة الخارجية 
وبعدها الميتافيزيقي؛ حيث ظلّ الفالسفة ينظرون إليها من منظور كلي. «ليس 
السالم نهاية الحروب، وال تآلف الفرقاء بعد تباعد وانفصال، لكن هو وحدة 
التعددية» 2. أي إعــادة المالءمة بين الوجود وذاتــه. ليس هناك انتصار وال 
انهزام، لكن هناك عالقة مثمرة ـ في زمن ال متناٍه ـ نقترب فيها من الحقائق.

زهير خويلدي، «فيلسوف الغيرية: األنا واآلخر وجهاً لوجٍه»، ص 11. 1 ـ 
Emmanuel Lévinas - «Totalité et infini (Essai sur l'Extériorité)», Op.Cit, p. 342. 2 ـ 
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هذه المركزية المثقلة بالسلطة ترفض فيها األنا حق اآلخر في أن تكون 
ـ «أعلنها حرباً على اآلخر؛ ألني أمتلك الحقيقة، أمتلك المفاهيم،  له حقائق، ف
وألني أرفض حقيقة اآلخر. إن الحرب سطوة المفهوم بامتياز. وسلطة الحقيقة 
ومنطقها ال تختلف عن سلطة أي شكٍل من أشكال الدوغما؛ ألنها ترفض حق 
اآلخر في أن تكون له حقيقة أخرى، فيما وراء الحقيقة. بل حتى الديموقراطية، 
الديموقراطيــة القائمة أو الواقعية محكومة بمنطــق الحقيقة، منطق ذاتوي، 
مكتف بذاته، تبشيري، عنيف تجاه المختلف. وفي الحقيقة تخرس األخالق؛ 

ألن األخالق ال تقوم ـ كما يعلّمنا ليڤيناس ـ إال انطالقاً من اآلخر» 1.
يقتنع ليڤيناس أن اإلنسان يحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة تجاه اآلخر 
ُتلزمه بعــدة واجبات، تعلوها المحافظة على حياته وتنهيه عن ســفك دمائه. 
يغني ليڤيناس بذلك تصوراته األخالقية، مؤّكدا أن مفهوم «ال تقتل ! » له معنى 
«ال» كتحريم القتل الموصوف، بل تحديدًا أو وصفاً أساســياً لنشــوء الكيان 
البشري الذي هو حذر مستمر حيال الفعل العنيف الذي يقتل اآلخر 2. أي أنّ 
فعل األمر الذي َيـنْهَى عن القتل ليس بسيطاً ُيؤخذ على مستوى خطابي فقط، 
بل على مســتوى الفعل واألداء بل أعلى؛ حيث يتّصل بأخالق إنســانية وأبعاد 

روحية عميقة جدًا.
فمســؤولية األنا نحو الغير تمتد لتشمل المسؤولية عن موته والخوف 
من ذلك يتقدم على خوفي على ذاتي 3. وعندما يختار خطر الموت في سبيل 
أّال يقتل، يعطي اإلنســان حياته معنى ال يمكن للمــوت أن يمحوه. وعندما 
يعبر اإلنسان عن مسؤوليته بالطيبة، فإنه يعطي حياته معنى يعطي بدوره 
د  الكائن يتحد معنى للموت نفسه، معنى ال يقاس بأن تكون أو ال تكون؛ ألن

«انطالقاً من المعنى» 4.

رشيد بو طيب، نقد الحرية أو التاريخ المنسي للتفكيكية، في كتاب «جاك دريدا»، 304. 1 ـ 
 Emmanuel Lévinas, dans François Poirié, Emmanuel Lévinas, Besançon, Éditions La Manufacture, 2 ـ 
1992, Op.Cit., p. 100.

Emmanuel Lévinas, Entre Nous, Op.Cit., p. 228. 3 ـ 
Emmanuel Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Op.Cit., p. 205. 4 ـ 
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عندما أُصِبح مسؤوالً عن اآلخر، أُصِبح مسؤوال عن موته «فالخوف من أن 
يموت اآلخر هو بالتأكيد أساس المسؤولية عن اآلخر 1. بالقتل أو بالعنف ننفي 
المواجهة 2، نلغي الحق في االعتراف بأحقية اآلخر في الحياة. عند ليڤيناس 
الم من خالل إقامة عالقة شخصية، السالم يجب أن يكون سالمي  ال يقوم الس
(أنا)، ينبع مني ليحلّ إلى اآلخر. هنا يتأكــد التقارب بين األخالق والواقع، 

فيبقى األنا ومن دون أنانية يحوم حول الرغبة والـخير.

�Fاآل �NR ;$-الFو�$; األ 4 ـ ا����ٴ

المسؤولية عالقة أخالقية تقوم بها الذات من 
أجل اآلخر، وال ينبغي فهم قرب الغير مني بمعنى 
أنّي أعرفه، أو أنه قريب مني مكانياً، أو تصلني به 
روابط قرابة أو انتماءات مشتركة، «بل ُيفهم ُقْرُب 
الغير على أنه قريب مني باألســاس لكوني أشعر 
ـ من حيث موجود ـ بأنني مســؤول عنه. إن بنية 
هذه العالقــة ال تشــبه العالقــة القصدية التي 
نكوّنها في مجال المعرفة مع موضوع ما، أيا كان 
هذا الموضوع، حتى وإن كان إنسانياً. فليس َمَردّ 

القرب هــو كوني أعرف الغيــر؛ ألنّ الّرابط الذي يربطني بــه ال يتحقق إال 
كمسؤولية، ســواء قبلت أو رفضت، سواء عرفنا كيف نتحمل مسؤوليتها أو ال؛ 

سواء استطعنا القيام بشيٍء ملموٍس تجاه الغير أو لم نستطع ذلك» 3.
ــمة األخالقية على الوجود اإلنســاني هو المسؤولية  ما ُيضفي الس إن
ـ «المطلوب هو التعبير عن هوية األنا انطالقاً من  تجاه اإلنســان اآلخر، ف
المسؤولية» 4، وهذه المسؤولية هي التي تعطي معنى وداللة وعظمة للوجود 

Emmanuel Lévinas, Éthique et Infini, Op.Cit., p. 117 - 118. 1 ـ 
Emmanuel Lévinas - «Totalité et infini (Essai sur l’extériorité)», Op.Cit, p. 216. 2 ـ 
Emmanuel Lévinas, Éthique et Infini, Op.Cit., p. 103. 3 ـ 
Ibid, p. 97. 4 ـ 
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البشري. هذه المسؤولية هي وليدة الّشعور بالرعاية واالهتمام باآلخر، هذه 
الرعاية األخالقية سينجم عنها «وسط تتشارك فيه الذات واآلخر بالتساوي 
بالتعبيــر عن الرغبة في العيش معاً، في حالة المتبادل بهشاشــة وضعنا، 
وأخيرًا بأننا ميتــون وفانون» 1. وهكذا ال ينفــك ليڤيناس يدافع عن اآلخر 
ث عنه في تأسيســه لفلســفة األخالق، وقد جــاء هذا االهتمام  الذي تحد
بالغيرية كبديل للذات واألنا التي غرقت األنطولوجيا في فحصها ودرسها. 
في مقابل ذلك، ُيعلي ليڤيناس من القيمة األخالقية للمسؤولية التي تحملها 
الذات على عاتقها تجاه الغير. والمســؤولية بمثابة اصطفاء، فواجبي في 
لقائي باآلخر هو عدم التهرب أو التنصل من مســؤوليتي تجاهه، وأصبح 

بذلك مديناً له 2.
ليڤيناس الذي تأثر تأثرًا بالغاً باألدب الروسي، قد نهل منه كثيرًا ومزجه 
في أساليبه الفلســفية. فغالباً ما نجده يستشهد بما قاله أحد األشخاص في 
«األخوة كارامازوف» لدوستويڤســكي: «كل واحد منا هو مذنب أمام الجميع 

وألجل الجميع وألجل كل شيء، وأنا مذنب أكثر من اآلخرين» 3.
في لحظة اللقاء مع اآلخر الغريب عني، الذي ليس أنا، في لقائنا وجهاً 
لوجه، في مناداته لــي واقترابه مني، تتجلى األخالق اإلنســانية في مراعاة 
مسؤولية الذات تجاه الغير. عندما نكتشف وجه اآلخر ال يمكننا التغاضي عنه 
أو تجاهله إنســانياً وأخالقياً. فعندما يناديني يتوّسل إلّي: ينادي مسؤوليتي؛ 
؛ «فال أستطي ع االمتناع عن تلبية وسماع ندائه، أو أن  فالوجه يفرض ذاته علي

أنساه [أو أتجاهله]، أو أن أتخلى عن مسؤوليتي أمام بؤسه» 4.
إن مســؤوليتي تجاه اآلخر تفرض ذاتها علي َمْهَمــا كان موقف اآلخر مني، 

پول ريكــور، «الذات عينها كآخــر»، ترجمة وتقديــم وتعليق: جورج زيناتــي، المنظمة العربية  1 ـ 
للترجمة، بيروت، لبنان، ط 1، 2005، ص 379.

 Emmanuel Lévinas, Humanisme de l'autre homme, Paris, Le Livre de Poche, Biblio-Essais, 2 ـ 
1994, p. 53.

Dostoïevski, Les Frères Karamazov, Paris, Gallimard, 1948, p. 264. 3 ـ 
Emmanuel Lévinas, Humanisme de l'autre homme, Op.Cit, 1994, p. 52 - 53. 4 ـ 
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«أذهب نحو اآلخر من دون أي اعتبار لتوجهه نحوي» 1. إن ذمتي حيال اآلخر تبقى 
غير بريئة حتى لو كلفني ذلك حياتي؛ ألنني مســؤول عن اآلخر مســؤولية غير 

مشروطة، دون رّد للمقابل أو اعتراف بالجميل، فالمبادلة تخص اآلخر وحده 2.
لقد صــاغ ليڤيناس ماهية الغيــر ومواجهته للذات بلغــة إتيقية؛ فعندما 
يأتينــي الغير في زيارة أو يحاورنــي أو يخاطبني فســتتولّد داخلي التزامات 
أخالقية تتجلّى فــي أن أكون دائماً موجودًا من أجــل اآلخر حتى في لحظات 
ـ «االقتــراب والتآزر هو إكمال للنقص الــذي تعاني منه الذات؛  االحتضار؛ ف
«عدم التســاوي في المقدرة ُتعوّض عنه مشــاركة حقيقية في التبادل، هذه 

المشــاركة التي تلجــأ في ســاعة االحتضار إلى 
الهمــس المتبادل لألصــوات، أو إلى التشــابك 

الطويل لليدين، وشّد كلّ واحدة على األخرى» 3.
إنّ عظمة الغير ومحبتي له تجبراني على أن 
أكون جاهزا وحاضرا وموجــودا من أجله. لذلك 
فإنني مسؤول تمام المســؤولية عن معنى حياته، 
ا  و«هذه تعابير من أجل اإلفصاح بلغة وصفية عم
أدركــه عندما ينتصــب الغير أمامــي. إن الوجه 

الخلقي لهذا اللقاء يأمرني ويقتضيني» 4.
يكمن فعل الكينونة في عدم التّهرب أو التبرؤ من مسؤولية الكائن تجاه 
غيــره، إن المســؤولية أخالقياً تتعــّدى العالقة المؤّسســة علــى التبادل أو 
االعتراف؛ أي أن أتجه نحوه بطريقــة تجعلني بمعزل عن العالقات المتبادلة 
التي ســوف تقوم بيني وبين قريبــي، أقوم بخطوة إضافيــة وأخالقية نحوه 5. 
«الغير في األنا يجعلني مسؤوالً منذ البدء؛ أي منذ الوقت المنسي لماٍض أكثر 

Emmanuel Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Op.Cit., p. 134. 1 ـ 
Emmanuel Lévinas, Éthique et Infini, Op.Cit., p. 94 - 95. 2 ـ 

پول ريكور، الذات عينها كآخر، ترجمة وتقديم وتعليق: جورج زيناتي، ص 377. 3 ـ 
ليڤيناس من الموجود إلى الغير، تحت إشراف: جويل هنسل، ص 106 و 107. 4 ـ 

Voir: Emmanuel Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Op.Cit., p. 134. 5 ـ 
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ماضوية من كل مــاض عالمي أو تاريخي. وأنا أكتب هذه الجملة أتحقق أنها 
قيمة من أجل الغير ومن أجلي أنا. كل أنا» 1.

تحمل مســؤولية الذات أمام الغير دالالت المحبة والســالم، هي مناداة 
لال عنف في وجه الحروب التي تفتك وتســفك دماء البشر وتحصد األرواح 
وتنشــئ المدافن. الســالم ليس نهاية للحرب أو ختاماً لالقتتال، أو انصياع 
الخاسر للمنتصر؛ «على السالم أن يكون سالمي أنا، بعالقة تنطلق من الذات 

نحو اآلخر، بالرغبة والطيبة حيث األنا تقوم وتستمر من دون أنانية» 2.
ومن هنا تتعالى فكرة الالمتناهي فــوق كل معرفة، إنها حاجة تتعلّق في 
عالقتنا بالغير، وفــي محبتنا له وخوفنا من موتــه، وتأثرنا من جراء ذلك، 
وحزننا على فراقه ليس ضيقاً وغّماً مــن الموت والفناء الذي ينتظر الذات. 
نتيجة ذلك التأثر هي الحب الشديد والقوي الذي نحمله في مكنون صدورنا 
ه إقبالي على  ر. إنـ وأفئدتنا للغير، الموت هو الخطر الذي يقترب مني كالس

اآلخر ومرجعيتي بالنسبة إلى الموت «أننا نلتقي بالموت في وجه اآلخر» 3.

;$%�JIا� ��5 ـ إ,$�� ا�'i;: ا�i$��; و,�'ِّ$�,

إن االنخراط في عملية الحوار والمحادثة مع اآلخر ستهمل مسألة وجود 
كل واحد من الطرفين على جهة. ذلك االنخراط هو ارتماء في الكلي ومغامرة 
ف على اآلخر  م هو ـ في الوقت ذاته ـ أن تتعرـ «أْن تتكل الكتشاف الالنهائي؛ ف
فه بذاتك... هذا التعاطي الذي يتطلبه الكالم هو بالتحديد العمل من  وأن تعر

دون عنف» 4.
ويقضي الحوار الشــفاف والعقالني بين المتحاورين على كل شــكٍل من 
أشكال االنغالق واالكتفاء بمخزوننا ومعتقداتنا الماضوية البالية، أو كما يقول 
ليڤيناس: «اختراق قوقعة العزلة هو وحده الذي يســمح لنا بالنفاذ إلى آخر 

ليڤيناس من الموجود إلى الغير، ص 113 1 ـ 
Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Op.Cit., p. 342. 2 ـ 
Emmanuel Lévinas, Dieu, la mort et le temps, Le Livre de Poche, Biblio-essais, 1995, p. 121. 3 ـ 
Emmanuel Lévinas, Difficile liberté, Paris, Le Livre de Poche, Biblio-essais, 1990, p. 21. 4 ـ 
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الوجود بطريقة مغايرة عنه» 1. وسيشرع أبواب األنا الموصدة على طريق اللغة 
والحوارية نحو الوجود مع اآلخر ومشاركته همومه وتطلعاته.

ففي دخولنا فــي محادثة مع اآلخر تكون الذات قــد تحررت من عقالها 
وانفتحت على كل غريب ومختلف عنها. إن اللغة من خالل أقوالنا وتداوالتنا 
مع اآلخر ُتحِدث انقالبــاً آخر داخل الذات. عندما يتحّدث موجودان ســيبدأ 
التبادل في لحظة معينة وينطرح بطريقة مســتقيمة ثــم يتوقف. حيث يتعلّق 
«زمن التبادل بالحاضر من أجل المستقبل؛ أين ينكشف المعنى تدريجياً، إذ 

يشهد القول على الزمن بشكٍل مغاير عندما يمزق اإليقاع الخطي للقائل» 2.
تجعل اللغة (وهي وســاطة بين األنا واآلخر) 
العالقة بين المتحاورين ممكنة، وتســمح بتبادل 
المعارف والمعلومات بينهم، وتحقق التواصل بين 
جميع الفرقاء؛ ألنه حتــى في حالة اندالع النزاع 
والصراع بيــن مجموعة من األطــراف فإن اللغة 
تظل في قلــب األحداث وتبقى الوســيلة الوحيدة 
إلجــراء مفاوضــات للخــروج بتســويات ظرفية 
وتوفيقات واتفاقات مرضية لكل األطراف. «يمكن 
أن نســمي حوارًا هذه المقابلة التي يدخل عبرها 

المتحاورون إلى فكــر اآلخرين حيث يعطون للحوار قيمة، ويمكن أن نســمي 
اجتماعية وحدة أشكال الوعي المتعددة الداخلة في عين الفكر» 3.

تتجلى المســؤولية األخالقية لســانياً في الخطاب والحوار بين الهويات 
والغيريات؛ ففي الشــروع في تخاطب مع اآلخر يستلزم ذلك مني االستجابة 
لندائه في التواصل معي. «إن الحوار يخرج المرء من وحدته الصّماء الفارغة؛ 
أي من أنانيته ويقحمه ضمن الكلية التي هــي نتيجة إجماع المتحاورين على 

Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Op.Cit, p. 13. 1 ـ 
زهير خويلدي، «فيلسوف الغيرية: األنا واآلخر وجهاً لوجٍه»، ص 11. 2 ـ 

 Emmanuel Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, Bibliothèque des Textes Philosophiques - Poche, 3 ـ 
1998, p. 216 - 217.
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الحقيقة، وهي ليست التطابق بين العقل والواقع، بل رفع المتحاورين للغطاء 
عن أسرار الواقع لرؤية وجهه الحقيقي طالما أن العالقة أنا ـ أنت هي مكان 
حدوث اإلتيقا، وطالما أن األنا أثناء مقابلتها باآلخر تأخذ بعين االعتبار الكل، 
أو تطمح إلى أن تتكلم باسم الكل، وال تكتفي بالكالم عن الفردي الجزئي» 1.

يتعّدى تبادل أطراف الحديث تبادل المعارف، ليحقّق الغرض التداولي 
والتفاعلي بغاية إحالل السالم والمحبة والعدالة بين «األنا واألنت» بتقديم 
الحجج وإرســاء النقاش الهادئ والمثمر الخالي من الجدل والمشــادات 

الكالمية.
إن الحوار والتخاطب لكفيالن بعقلنة البشــر والحّد من نزاعاتهم، وما 
يحمله الفعل الكالمي من ُبعٍد إتيقي ســيكون كفيــًال ال محالة بكبح األهواء 
التسلطية والعدوانية للذات تجاه اآلخر. ففي الحوار يتحقّق انجذاب نحو اآلخر 
«ألن هذا الشــخص الذي يكلمنــي ال أفكر فيه كما هو بــل أتحدث إليه فهو 
مشارك لي في عالقة تجعلني حاضرًا دائماً وأبدًا بالنسبة إليه، وتجعله حاضرًا 

دائماً بالنسبة إلّي، ومن هنا ينشأ االحترام واالعتراف المتبادل» 2.
ل اإلنسان مسؤولية خطابه وكالمه، ويعني الكالم في اللغة الجروح  يتحم
اء األفعال. فللكلمات  التي تحدث من أثر األقوال مثل تلك التي تحدث من جر
والخطاب أثــر على اآلخر الذي ســندخل في تواصل معه، لــذا علينا تحّمل 
د  المسؤولية كاملة وااللتزام في أقوالنا ومراعاة اآلخر وحمايته؛ وعليه فقد شد
ليڤيناس علــى األهمية األخالقية للــكالم وتوظيفها لصالــح الخير والطيبة 
والالعنف، يقول في هذا الشــأن: «العقل والكالم همــا خارج العنف. إنهما 
النظام الروحــي. وإذا كان على األخالقية أن تنبذ العنــف، فيجب أن يكون 
هناك رابط عميق ما بين العقل والكالم واألخالق» 3. إذن، وفي إطار حديثه 
عن العالقة األخالقية التي تربطنا باآلخر، وجب االلتزام بإعطاء أهمية للغير 

زهير خويلدي، المرجع السابق، ص 11. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 

Emmanuel Lévinas, Difficile liberté, Paris, Le Livre de Poche, Biblio-essais, 1990, p. 19. 3 ـ 
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وعدم قهره أو نهره ومحاولة الهيمنة أو التّعدي عليه، فوجب إخالء العالقة مع 
اآلخر من كل إزاحة أو غطرسة قد تشوبها.

بعبارٍة أخرى، على العالقة أن تأخذ شكل «أنا ـ أنت» بدل «أنا ـ ُهوَ». أي 
اعتراف بدل تهميش الغيرية وتغييبها ونبذها. عملية االعتراف هذه ستكون حبلى 
بمعاني الخروج من النرجسية واألنانية التي ال طائل من ورائها دون اآلخر، ففي 
الكالم سيُْقِبل األنا نحو اآلخر ويشرع في خطابه قائًال له: «أنت» بدل البداية 
ـ «أن نتحّدث مع اآلخر ـ هو في الوقت ذاته ـ أن نعرف  في الحديث عن األنا. ف
اآلخر ونجعله يعرفنا، فاآلخر هنا ليس فقط معروفاً بل وأيضاً ُمرحباً به، ليس 

فقط مسمى بل وأيضاً مدعو من طرفنا. أنا ال أفكر 
في كل ما هو بالنسبة إلّي فقط بل وأيضاً وفي اآلن 

نفسه أفكر في كل ما هو بالنسبة إليه» 1.
إن نبذ كالم اآلخر أو التقليل من شــأنه هو 
انتفاء لألخالق، وهذا االنتفاء شبيه بتحطيم وجه 
اإلنســان أو حتى قتله، ففي القتل ســتكون هناك 
مشاعر ضارية تريد إســكات اآلخر بشتى السبل 
ودحــره بمختلف الطرائق. لذلــك نجد ليڤيناس 
داعياً للحوار ولخطاب السلم، مهما حدث الخالف 

ومهما كانت درجات االختالف. رفض القتل والتصّدي للتعصب يكون بالولوج 
في دوائر الحوار واحتضان اآلخــر والدخول معه في عالقة اعتراف وائتالف. 

على أن تأخذ تلك العالقة موضوع المسؤولية على محمل الجّد.

�F,ـ�ـ;:

ــائد في عصره من تيارات  ُيعّد ميــل إيـمانويل ليڤيناس لإلتيقا تغييرًا للس
فلسفية كالبنيوية والفينومينولوجيا والـماركسية وغيرها، ونقدًا منه للمركزيات 
لة للوعي والذات، التي ما فتئت تعمل على إقصاء اآلخر واستبعاده.  العقلية الـمبج

Ibid, p. 19 - 20. 1 ـ 
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بعبارة أخرى إن اإلتيقا هي سبيل ونهج ليڤيناس الـُمغاير الذي تحدى من خالله 
الفلسفات الـمتمركزة على الذات من دون غيرها.

رس الفلســفي الـمعاصر أعماالً جليلة وتحاليل رائعة  وقد قّدم ليڤيناس للد
فيما يخّص مبحث األخالق، بانكبابه على العالقة البينذاتية واإلتيقية التي تربط 
الــذات بنظيرها، وصوغه لـمقوالت الوجه والـمســؤولية والـمســاواة والعدالة 
والعالقات البشرية غير الـمشروطة مثل الصداقة والضيافة والغفران والتكفير 
س ليڤيناس فلسفته األخالقية على مبادرة اآلخر. وهذا األخير  عن اآلثام. لقد أس
قد أعاد له فيلســوفنا االعتبار بعد أن غيـبته التقاليد الفلســفية، وعمدت إلى 
تهميشه وإقصائه بقصد أو غير قصد. وسلك ليڤيناس بذلك مسلك الـموجود بدل 
الوجود، مبرزًا تجليات العالقة بين األنا والـهــو مـمثلة في الصداقة والـمحبة 

وعطاء إنساني ملؤه الخير والطيبة والّسالم.
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■  باحث وأكاديمي في كلية اآلداب، ظهر المهراز، فاس، المغرب.

ــي صحيح المعاني  إن كل معنــّي بالبحث في الداللة وتقص
ال شك أنه يعرف للسياق قدره وأهميته البالغة ـ والحاسمة 
في كثير من األحيان ـ في تذليل العقبــات والصعاب أمام الوصول 
إلى صواب المعنى وصحيحــه. هذه األهمية نجد لعلماء اإلســالم 
ـ بمختلف «تخصصاتهم» ـ وعي مبكر بها، يقول تمام حّسان: «لقد 
كان علماء األُمة اإلســالمية عند اعترافهم بفكرة الســياق ـ بشقيه 

المقالي والمقامي ـ متقدمين بأكثر من ألف سنة على زمانهم» 1.
أما علماء اللغة الغربيون فإنهم ـ وإن كان اهتمامهم بالسياق قد 
بــدأ متأخرًا ـ وقد احتفلوا بــه واهتموا به أيما اهتمــام، إلى درجة 

صياغة نظرية متكاملة ُتعنى به، عرفت بالنظرية السياقية.
فما هو مفهوم الســياق في الفكر اللغوي العربي، وما أنواعه؟  ـ

وكيف يؤدي وظيفته؟

اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حســان، (الدار البيضاء، دار الثقافة، 1421هـ/  ـ    1
2001م)، ص 337.

■ ��N� .!�ان  

النصوص وتأويل  السياق 
القرآني النصِّ  من  نموذج 
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وما مفهوم السياق في الفكر الغربي، وكيف يؤدي وظيفته؟ ـ
عرض أنموذج تطبيقي. ـ

�ـ�م ا��ـ$�ق�I  ـ  �

1 ـ تعريف السياق في اللغة
جرت عادة الباحثين إذا مــا أرادوا البحث عن معنى لفظ ما أن يفزعوا 
ات المعاجــم اللغوية واالصطالحية التي كانــت وال تزال المرجع في  إلى أم

معرفة معاني األلفاظ العربية ودالالت استعمالها.
ومن أجل تحديد المعنى المعجمي للفظة «السياق» نعّرج على أهم تلك 
المعاجم، ونبدأ بمقاييس ابن فارس (395هـ) الذي ُعرف عنه اهتمامه بالمأخذ 
الحّســي للمصطلح، والمدار الذي يدور عليه. قال: «الســين والواو والقاف 
أصل واحد، وهو حذو الشــيء، يقال: ساقه يسوقه سوقاً، والّسيّقة: ما استيق 
وُق مشتقة من  من الدواب، ويقال: ُســْقُت إلى امرأتي صداقها وأََسْقتُهُ، والس
هذا؛ لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق، والساق لإلنسان وغيره، 

والجمع سوق، وإنما سميت بذلك؛ ألن الماشي ينساق عليها» 1.
أما لسان ابن منظور (ت: 711هـ) وهو المعجم الذي ينتظم أكثر المعاجم 
التي سبقته ويحوي موادها الزاخرة، فلم يضف الكثير على ابن فارس؛ قال: 
«تقول العرب: ســاق اإلبل سوقاً وسياقاً إذا سردها سردًا وأوردها مكاناً، قال 
تعالــى: ﴿r q p o n﴾ [مريــم: 86] وتقــول العرب: تســاوقت 
الماشية، إذا تتابعت في السير، وولدت المرأة ثالثة ذكور سياقاً إذا ولدتهم 

واحدًا بعد آخر ليس بينهم أنثى» 2.
ويجمع المعجم الوســيط هذه المعاني بقوله: «ســاق الحديث: ســرده 
وَسلَسلهُ... تساوقت الماشية ونحوها: تتابعت وتزاحمت في السير... والشيئان: 

مقاييس اللغة البن فارس. ـ    1
لسان العرب البن منظور، ج  10، ص 166 - 167. ـ    2
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تســايرا أو تقارنا... ويقال: بنى القوم بيوتهم على ســاق واحدة: على صّف 
واحد... وسياق الكالم: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه» 1.

يتبيّن من خالل المعاني اللغوية التي أوردها أصحاب المعاجم الســابقة 
لمادة السياق أنها تدور حول معاني التسلسل واإليراد ومجيء الشيء متتابعاً 

وفي كل ذلك يبرز معنى االنتظام والترابط.

2 ـ مفهوم السياق عند القدامى
لقد تقاســمت علوم كثيرة االهتمام بالسياق 
واعتماده في عملية الفهم والتحليل، وتوظيفه في 
البيان واإلرشــاد إلى المعنى القويم، ولعل أول 
وأبرز من اشــتغل بالســياق كان علماء التفسير 
واألصــول، ثم جــاء من بعدهــم علمــاء اللغة 
والبالغة، ومع ذلك ال نجد عنــد هؤالء تعريفاً 
واضحاً ومحددًا لهذا المصطلح، باستثناء إشارات 
متناثرة هنا وهنــاك، وكذلك الشــأن في كتب 
االصطــالح 2، إذ ال نجد لهــذا المصطلح ذكر 

فيها، إال أننا ال نعدم مع ذلك إشارات لهذا المصطلح في تراثنا التفسيري 
واللغوي، وإن بمسميات أخرى من قبيل: القرينة، والدليل، والمقام، ومقتضى 

الحال، وغيرها.
إن مصطلح الســياق من المصطلحــات العصية على التحديــد الدقيق، 
والتعريف الجامع لألفراد المانع لألغيار، على الرغم من تداوله ودورانه على 
األلســنة؛ وذلك ألن «المصطلح العلمي قد يشــيع بين الدارسين إلى درجة 
االبتذال، فيتوهم بعضهــم أن هذا المصطلح واضح مفهــوم، فإذا ما حاولوا 
تحديد المعنى الذي ظنوا أنهم يفهمونه بدا األمر عسيرًا غاية العسرة وغامضاً 

المعحم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط 4، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 1425هـ/2004م. ـ    1
انظر: التعريفات للجرجاني، والكليات ألبي البقاء الكفوي، ومفاتيح العلوم للخوارزمي. ـ    2

إنَّ �JA'� ا��$�ق �� 
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�'W األ��7;.



302

دراسات

أشد الغموض، ومن تلك المصطلحات اللغوية الشائعة االستعمال، العصية على 
التحديد الدقيق، بشــكٍل متفق عليه بين الدارسين مصطلح الكلمة، ومصطلح 

الجملة، ومصطلح السياق الذي نحن بشأن تحديده» 1.
وتظهر هذه الصعوبة فــي االلتباس الحاصل في عبارات القدامى ـ وكذا 
المحدثين ـ إذا ما أرادوا اســتعمال هذا المصطلح أو اإلشارة إليه. فالمتتبع 
لمصطلح الســياق في عبارات القدامى يجد أن هذا يســتعمله بمعنى معين، 
وذاك يســتعمله بمعنى ثان، قد يقترب أو يبتعد عن األول، وهكذا. وقد تتبع 
الدكتور «ردة اهللا الطلحي» استعمال هذا المصطلح في التراث العربي فوجد 

أن مفهوم السياق في التراث يمكن حصره في النقاط الثالث التالية:
األولى: أن السياق هو الغرض؛ أي مقصود المتكلم من إيراد الكالم، وهو 

واحد من المفاهيم التي عبر بلفظ السياق (السوق) عنها.
الثانية: أن الســياق هو الظروف والمواقف واألحــداث التي ورد فيها 
النص أو نزل أو قيل بشــأنها، وأوضح ما عبّر به عــن هذا المفهوم لفظا 

الحال والمقام.
الثالثة: أن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكالم 

في موضع النظر أو التحليل 2.

3 ـ مفهوم السياق عند المحدثين
إن الناظر في مجموعة من كتابات المحَدثين ودراســاتهم حول الســياق 
يخرج بانطبــاع تتأكد له فيه الصعوبة التي ذكرهــا بعضهم عن تعريف هذا 
المصطلح، وال أدل على ذلك من عدم اتفاقهم على معنى جامع وتصور موحد 
لهذا المصطلح، وعموماً يمكن تقســيم األراء التي تكونت بشأن تعريف هذا 

المصطلح إلى ثالثة اتجاهات:

البحث الداللي عند األصوليين، محمد يوسف حبلص، ط 1، مكتبة عالم الكتب، 1991، ص 28. ـ    1
داللة الســياق، ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا الطلحي، ط 1، مكــة المكرمة، جامعة أم القرى،  ـ    2

معهد البحوث العلمية، 1424هـ.
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االتجاه األول: ويمكن عّده مذهب جمهور الدارسين، واالتجاه السائد في 
معظم الدراســات الداللية العربية؛ فالسياق عند أصحاب هذا االتجاه شامل 

لما يسمى بالسياق المقالي والمقامي.
وإليك نماذج من أقوالهم في ذلك:

يقول تمام حســان: «هو ما انتظم القرائن الدالــة على المقصود من  ـ 1
الخطاب سواء كانت القرائن مقالية أو حالية» 1.

ويقول فريد عــوض حيدر: «عالقة لغوية أو خارج نطاق اللغة يظهر فيها  ـ 2
الحدث الكالمي» 2.

يقول إدريس حمــادي: «كافة القرائن التي  ـ 3
تسهم في عملية الفهم لغوية كانت أم غير 

لغوية» 3.
االتجاه الثاني: ويذهب أصحابه إلى التفرقة 
بين مفهوم السياق ومفهوم المقام، ويجعلون كّالً 
منهما مختّصاً بمعنى مغاير، فيطلقون لفظ السياق 
على المعنى المقالي؛ أي الكلمات والعبارات التي 
تجاور كلمة أو عبارة ما داخل النص، ويستعملون 
المقــام للداللــة علــى الظــروف والمالبســات 

الخارجية التي تسهم في إزالة الغموض عن كلمة أو عبارة ما.
االتجاه الثالث: وقد قال به الدكتور «إســماعيل الحسني»، الذي يجعل 
المقام أعم من السياق المقالي؛ أي أنه يقسم المقام إلى مقام المقال ومقام 

البيان في روائع القرآن، للدكتور: تمام حّســان، ط 2، القاهرة، عالم الكتب، 1420هـ/2000م،  ـ    1
ج 1، ص 221.

علم الداللة، دراســة نظرية وتطبيقيــة، فريد عوض حيــدر، ط 2، مكتبة النهضــة المصرية،  ـ    2
1419هـ/1999م، ص 157.

الخطاب الشــرعي وطرق اســتثماره، إدريــس حمــادي، ط 1، المركز الثقافــي العربي، 1994،  ـ    3
ص 146.

 �'JA�� Sإنَّ ا��!!
ا��$�ق �� ��رات 
ا���ا�W ��� أن _aا 
 ،�$1� W71�% +'�1!��
 W71�% +'�1!�� وذاك
 �1!>�ن، -� ��!�ب أو �
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الحال، بدالً من تقسيم الســياق إلى السياق المقالي والسياق المقامي، فهو 
قد جمع النوعين تحت مصطلح المقام وعّرفه قائًال: «المقام عندي هو جملة 
من العناصر اللغويــة الصادرة عن الشــارع والشــروط الخارجية المحددة 
لحاالت استعمال الخطاب، والتي تسهم كلها في ضبط المعنى المقصود من 

الخطاب الشرعي» 1.
هذه أهــم االتجاهات الحديثة فــي التعريف بالســياق، والمالحظ أنها 
تختلف فقط في زاوية النظر إلى الســياق بوصفه مصطلحاً شــامًال للقرائن 
المقامية والمقالية، أو مقتصرًا على القرائــن المقالية المقترنة باللفظ، أو 
مندرجاً تحت المقام. ومن مجموع هذه األقوال يمكن القول: إن السياق هو: 
جملة القرائن الداخلية والخارجية التي تكتنــف النص أو الحدث الكالمي، 

مكسبة إياه دالالت جديدة لم يكن ليحملها لوالها.

II  ـ  أRـ�اع ا��ـ$�ق

انتهينا في المبحث األول من تعريف السياق، ومن خالله يبدو أن أغلب 
الدارســين يشــيرون إلى نوعين من الســياق، هما الســياق اللغوي والسياق 
الحالي، وهو التقسيم الذي استقر عليه الدرس اللغوي العربي ـ والبالغي منه 
على وجه الخصوص ـ فيما يعرف بفكرة المقــال والمقام. إال أنه قد وجدت 
هناك تقسيمات أخرى للســياق اقترحها مجموعة من الباحثين، من ذلك ما 
اقترحه k. ammer (ك. أمير) من تقســيم الســياق إلى أقسام أربعة: السياق 

اللغوي، والسياق العاطفي، وسياق الموقف، والسياق الثقافي 2.
1 ـ السياق اللغوي Linguistic Context: «هو البيئة اللغوية التي تحيط 

بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو عبارة أو جملة» 3.

المقام واإلفادة من الخطاب الشــرعي، إســماعيل الحســني. مجلة اإلحياء، العدد 25، جمادى  ـ    1
الثانية 1428هـ/ يوليو 2007م، ص 86.

علم الداللة، أحمد مختار عمر، ط 5، القاهرة، عالم الكتب، 1998، ص 68 - 69. ـ    2
معجم علم اللغة النظري، محمد علي الخولي، ط 1، بيروت، مكتبة لبنان، 1982، ص 156. ـ    3
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2 ـ الســـياق العاطفي Emotional Context: هو «الســياق الذي يتولى 
الكشف عن المعنى الوجداني Emotive Meaning، والذي قد يختلف من شخص 

إلى آخر» 1.
ويوضح أحمد مختار عمر دور هذا السياق في كونه: «يحدد درجة القوة 
والضعف في انفعال المتكلم ممــا يقتضي تأكيدًا أو مبالغة أو اعتداالً، فكلمة 
(يكره) غير كلمة (يبغض)، رغم اشتراكهما في أصل المعنى، وكلمة (يود) هي 

غير كلمة (يحب)» 2.
3 ـ سياق الموقف Context of Situation: ويعرف بأنه الموقف الخارجي 

الذي جــرى فيه التفاهم بين شــخصين أو أكثر، 
ويشــمل ذلك زمن المحادثــة ومكانها، والعالقة 
بين المتحادثين، والقيم المشتركة بينهم والكالم 
السابق للمحادثة 3. ويختصره بعضهم بقوله: «هو 

الظروف الخارجية المحيطة بالحدث اللغوي» 4.
4 ـ السياق الثقافي Cultural Context: «وهو 
الســياق الذي يكشــف عــن المعنــى االجتماعي 
(Social Meaning) وذلــك المعنى الذي توحي به 

الكلمة أو الجملة، والمرتبــط بحضارة معينة أو 
مجتمع معين ويدعى أيضــاً المعنى الثقافي» 5. فكل ثقافة تتميز بخصائص ال 
تتوفر في ثقافة مجتمع آخر، ومن ثم قد تختلف داللة الكلمات من بيئة إلى 
أخرى، «فمثًال كلمة الجذر تستخدم عند اللغويين بمعنى، وعند الزراع بمعنى 
غيره، وعند علماء الرياضيات بمعنى آخر» 6، لذلك وجب مراعاة هذا الجانب 

المصدر نفسه ص 84. ـ    1
علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص 70 - 71. ـ    2

معجم علم اللغة النظري، ص 84 ـ    3
الداللة والتركيب، محمد أحمد خضير، القاهرة، دار الزهراء للنشر، 1414هـ/1993م، ص 124. ـ    4

معجم علم اللغة النظري: 261. ـ    5
علم الداللة، فريد عوض حيدر، ص 162. ـ    6

 �7�Nف د. إ"���$6 ا��ّ�
ا����م -�Uًال: «ا����م �7�ي 
 ;��i'ا� �X�71�4'; �� ا� �_
ا��Aدرة �� ا�/�رع وا�/�وط 
ا��Iر4$; ا��N�دة ��Nالت 
 ��ا"!��1ل ا��JIب، وا�!� ,�
M ا��W71 ا����Aد \ �� ��'Y
�� ا��JIب ا�/���».
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 Ë Ê É È Ç Æ ﴿» :عند تحديد معاني األلفاظ والعبارات، فقوله تعالى
ÑÐ Ï Î Í Ì ﴾ [المائدة: 103] ال يمكن تفســيره إال إذا عرفنا ثقافة 

المجتمع الجاهلي وعاداته» 1.
وهناك أيضاً تقسيم آخر للسياق منسوب «لألسلوبين»؛ ذلك أنهم يقسمونه 

إلى نوعين:
األول: «الســـياق الصغير: (micro context) ويقصد به الجوار المباشر 

للفظ قبله أو بعده».
واآلخر: «الســـياق الكبير (macro context) ويقصد به مــا هو أكبر من 
الجوار المباشــر للفظ كالجملة أو الفقرة أو الخطاب جملة، وقد يتخذ هذا 
المصطلح أسلوبياً داللة خاصة تتمثل في جملة المعطيات التي تحضر القارئ، 

وهو يتلقى النّص بموجب مخزونه الثقافي واالجتماعي» 2.
 ويبرز «د. مسعود صحراوي» هذين النوعين من أنواع السياق في النص
القرآني بقوله: «والســياق األصغر محدود ضمن وحــدات داللية أو تركيبية 
معينــة كاآلية القرآنية مثًال، أو ما يســبق اآلية وما يلحقهــا من الكلمات أو 
اآليات، بينما الثاني: (السياق األكبر) شامل لما بين دفتي المصحف ال تحده 

اآليات والسور واألجزاء» 3.
ويذهب أحد الباحثين المعاصريــن، وهو الدكتور «عبد الرحمن بودرع»، 

إلى تقسيم آخر للسياق، أوصله إلى ستة أنواع، وهي:
السياق المكاني: ويعني سياق اآلية داخل السورة وموقعها بين السابق من  ـ 1

اآليات والالحق؛ أي مراعاة ســياق اآلية في موقعها من السورة، وسياق 
الجملة في موقعها من اآلية.

الداللة والتركيب، ص 124. ـ    1
داللة السياق، نقًال عن األسلوبية واألسلوب: عبد السالم المسدي، ص 175 ـ    2

المنهج السياقي ودوره في فهم النص وتحديد دالالت األلفاظ، مسعود صحراوي، مقالة منشورة  ـ    3
.(www.chihab.net) :على موقع الشهاب اإللكتروني
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السياق الزمني لآليات: أو سياق التنزيل، ويعني سياق اآلية بين اآليات  ـ 2
بحسب ترتيب النزول.

السياق الموضوعي: ومعناه دراسة اآلية أو اآليات التي يجمعها موضوع واحد. ـ 3
السياق المقاصدي: ومعنــاه النظر إلى اآلية القرآنية من خالل مقاصد  ـ 4

القرآن الكريم والرؤية القرآنية العامة للموضوع المعالج.
السياق التاريخي، بمعنييه: العام وهو سياق  ـ 5

األحــداث التاريخيــة القديمة التــي حكاها 
القرآن الكريــم، والمعاصرة لزمن التنزيل، 

والخاص وهو أسباب النزول.
السياق اللغوي: وهو دراسة النص القرآني من  ـ 6

خالل عالقــة ألفاظه بعضهــا ببعض واألدوات 
المستعملة للربط بين هذه األلفاظ، وما يترتب 

عن تلك العالئق من دالالت جزئية وكلية  1.

تعقيـب:
إن الناظر في هذه التقســيمات والتفريعات، ســواء ما تعلق منها بمطلق 
النصوص، أو التــي تتعلق بالنص القرآنــي؛ ليلحظ فيها نوعــاً من التكلف 
ال حاجة لنا به؛ وذلك ألن معظم هــذه التفريعات تؤول في نهاية األمر إلى 
نوعيــن اثنين، همــا: «الســياق اللغوي» و«الســياق الحالي»، أو «الســياق 
المقالي» و«الســياق المقامي»، فــاألول ينبني على مراعــاة الجانب النصّي 
بمستوياته المعروفة: المستوى الصوتي، والمعجمي، والصرفي... والثاني يقوم 
على مراعاة الظــروف والمالبســات الخارجيــة ومنها: الزمــان، والمكان، 
واألشخاص، وجميع الظروف والمالبسات الخارجية التي من شأنها أن تسهم 

في إضاءة الجوانب المظلمة من النّص.

منهج الســياق في فهم النــّص، عبد الرحمن بودرع، سلســلة كتــاب األُمة العــدد: 111، محرم  ـ    1
1427هـ، ص 30.

ا��$�ق ا���R�2: و��71 
"$�ق اآل�; دا6F ا���رة 
و��-1�� %$� ا���%#
�� اآل��ت وا�ال
#؛

أي ��ا��ة "$�ق اآل�; �� 
1�� �� ا���رة،-��
و"$�ق ا���'; ��
1�� �� اآل�;.-��



308

دراسات

 ،(K. Ammer ومن ثم، فإن التقســيم الرباعي للســياق الذي اقترحه
ك. أمير) ال ضرورة له؛ إذ إن انفعاالت المتكلم أو المستمع، وكذا الظروف 
االجتماعية والثقافية... المندرجة تحت ما أسماه بسياق الموقف، والسياق 
العاطفي والسياق الثقافي، يتناولها جميعها السياق المقامي أو سياق الحال.
المالحظة نفسها تقال عن تقســيم الدكتور بودرع؛ فالســياق المكاني، 
والموضوعي، يمكن إدراجه ضمن السياق اللغوي، والسياق الزمني والتاريخي 
والمقاصدي يدرج ضمن سياق الحال. وبذلك يمكن أن نتفادى كثرة التقسيمات 

والتفريعات التي ال طائل من ورائها.

�%�iي ا��i'ا� �2�III  ـ  ا��$�ق �� ا�

لقد شكلت دراسة النصوص ـ خاصة النصوص الدينية والقانونية؛ بهدف 
تحصيل المعنى والوقوف على الصحيح والمتين منه ـ قبلة الدارســين قديماً 
وحديثاً، ومن أجل ذلك تراهم قد وظفوا علوماً شتى ومناهج مختلفة تتناسب 
وطبيعــة كل نص محاوليــن تلمس أحســن الطرق وأقرب المســالك إلدراك 
المعنى. ونتيجة للتطور الذي شــهده الحقل اللغوي الغربي في اآلونة األخيرة 
فقد تناســلت مجموعة من النظريات تهتم بدراســة المعنى واستجالئه ومن 
بينها: «النظرية اإلشارية» 1، و«النظرية التصورية» 2، و«النظرية السلوكية» 3، 

وتعنــي هــذه النظريــة: أن معنى الكلمــة هو إشــارتها إلى شــيء غير نفســها. وهنــا يوجد  ـ    1
رأيان: أ) ـ رأي يرى أن معنى الكلمة هو ما تشــير إليه. ب) ـ ورأي يرى أن معناها هو العالقة 
 The Meaning of :بين التعبير وما يشــير إليه. كان «أوجدن وريتشاردز» في كتابهما المشــهور

Meaning أول من طور هذه النظرية. [انظر: علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص 54 - 55].

وهي نظريــة ترتكز على األفكار أو التصورات الموجودة في عقول المتكلمين والســامعين بقصد  ـ    2
تحديد معنى الكلمة، أو ما يعنيه المتكلم بكلمة استعملها في مناسبة معينة، سواء اعتبرنا معنى 
الكلمة هــو الفكرة أو الصورة الذهنيــة، أو اعتبرناه العالقة بين الرمــز والفكرة. [انظر: علم 

الداللة، أحمد مختار عمر، ص 58].
وترتكز هذه النظرية على ما يستلزمه اســتعمال اللغة (في االتصال)، وتعطي اهتمامها للجانب  ـ    3
الممكن مالحظته عالنيــة. وهي بهذا تخالف النظريــة التصورية التي ترتكــز على الفكرة أو 

التصور. [انظر: علم الداللة، احمد مختار عمر، ص 59].
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و«نظرية الحقول الداللية» 1، و«نظرية الســياق»... وغيرها، وكلها نظريات 
ومناهج جديدة تجعل من المعنى قطب رحاها ومحور اهتمامها.

أما فيما يخص نظرية الســياق التي نحن بشأن الحديث عنها فتُعّد عند 
كثير من الدارســين اإلســهام الحقيقي للغويين اإلنجليز في حقل النظريات 
اللغوية، إلى جانــب نظرائهم األوروبيين واألمريكيين، «فقد ظلت المدرســة 
اللغوية في بريطانيا ردحاً من الزمن ال تهتم ســوى بالجوانب التحليلية للغة 
دون وضع نظريات لغوية، ولكن بحلول عام (1944) شاركت بريطانيا ألول مرة 
في وضع نظرية لغوية على يد «فيرث» الذي كان يعرف أن اهتمام علماء اللغة 

في بريطانيا ال يعدو وضع المعاجم والدراسات الصوتية واللهجية» 2.
وقد كتب لهذه النظرية الذيوع واالنتشار في 
األوســاط اللغوية الغربية على يد تالمذة فيرث 
ـ وغيرهم ـ الذين أصلوا ونظروا واســتكملوا ما 
بدأه فيرث، كما كان لهذه النظرية تأثير واضح 
على الفكــر اللغوي العربي الحديــث، إذ تتلمذ 
على يد فيرث عدد مــن علماء اللغة العربية في 
مصر من بينهــم: «محمود الســعران، إبراهيم 
أنيــس، كمال بشــر، عبد الرحمن أيــوب، تمام 

حّسان، محمد أحمد أبو الفرج» 3.
وإذا كانت هذه النظرية قد نســبت إلى فيرث، فإنها بال شك كانت لها 
إرهاصات بّشرت بمقدمها، وجذور عند من سبق من علماء شاركوا ـ بشكٍل أو 
بآخر ـ فــي بلورتها وصياغــة أفكارها، إلــى أن وصلت إلــى مرحلة النضج 

واالكتمال على يديه.

الحقل الداللي Semantic Field هــو مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتهــا، وتوضع عادة تحت  ـ    1
لفظ عام يجمعها. مثال ذلك كلمات األلوان في اللغــة العربية. فهي تقع تحت المصطلح العام 

«لون» وتضم ألفاظاً مثل: أحمر ـ أزرق ـ أصفر ـ ... [علم الداللة، أحمد مختار، ص 79].
دراسات في اللسانيات التطبيقية، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، 1420هـ/2000م، ص 30 - 31. ـ    2

المرجع نفسه: 30 ـ    3
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ويبقى أنه من نافلة القول اإلشــارة إلى أن فكرة السياق عندما تناولها 
الغربيون في القرن العشرين، لم تكن جديدة بالمرة، بل سبق إليها العلماء 
العرب، ومن قبلهم أيضاً العلماء الهنود، «بل إن فكرة الســياق وداللته على 
المعاني الحقيقيــة للكالم كانت مطروحة في الفكر اإلنســاني منذ أفالطون 
وأرســطو... إال أن الفضل في إعادة الحياة إلى هذه الفكرة يعود إلى فيرث 
الذي صاغ منها نظرية علمية قد تلتقي في بعــض جوانبها مع آراء القدماء، 

ولكنها بال شك تختلف من حيث المنهج والتطبيق والتحليل 1.
ومن العلماء الذين بصموا نظرية الســياق بأفكارهم، وكان لهم تأثير 

واضح على فيرث، نجد العالم البولندي «برونسال مالينوڤسكي».

1 ـ مالينوڤسكي والسياق
لقد كانــت نقطة البداية في االهتمام بالســياق عند مالينوڤســكي، 
مشاكل واجهته وهو أمام ترجمة بعض النصوص لبعض القبائل البدائية؛ 
 (Trobriand) ذلك أن اهتمامه باللغة «نشأ عن عمله في جزر التروبرياند
جنوبي الباســفيك، وقد كان معنيّــاً ـ على وجه الخصــوص ـ بعجزه عن 
الوصول إلى أي ترجمات مرضية للنصوص التي ســجلها، فقد سجل على 
ســبيل المثــال ـ فخــرًا (لصاحب الــزورق ـ طويــل خفيف ضيــق يقاد 
بمجــدف ـ (Canoeist وترجمــه علــى النحــو التالــي: «نحــن ـ نجري 
أمام ـ خشــب أنفســنا... نحن نتحول نحن ـ نرى زمالء ـ نا هو ـ يجري 
ينصب ـ خشب» 2. وللخروج من هذا الفشل في تقديم ترجمة مرضية لما 
سّجله، يزعم مالينوڤسكي: «أنّ هذا الكالم المنطوق يكون له معنى فقط 
لو رأيناه في السياق الذي استخدم فيه، حيث سيكون واضحاً ـ على سبيل 

المثال ـ أنّ كلمة «خشب» تشير إلى مجداف الزورق» 3.

الداللة والتركيب، ص 120 ـ    1
علم الداللة: إطار جديد، تأليف ف.ر.بالمر، ترجمة: صبري إبراهيم الســيد، اإلسكندرية، دار  ـ    2

المعرفة الجامعية، 1995).
نفسه:: 74. ـ    3
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إن الصعوبات التي اعترضت مالينوڤسكي، وحالت دون فهم صحيح للغة 
سكان تلك القبائل ـ جعلته يدرك أن تلك النصوص تكون أدق وأوضح في ضوء 
السياق الذي قيلت وتقال فيه، فحاول من ثم ربطها بالمواقف التي قيلت فيها، 
وبنوع النشاط السكاني الذي يصاحب أو تصاحبه هذه التعبيرات، «فقد بنى 
مالينوڤســكي مزاعمه في المقام األول على مالحظتــه للطريقة التي توافقت 
فيها لغة الناس التي كان يدرسها مع نشاطاتهم اليومية، وكانت من ثم جزءًا 

يتعذر فصله عنها» 1.
 (Context وقد وجد مالينوڤسكي في سياق الحال
(of Situation حــّالً مناســباً لهــذه الصعوبات التي 

واجهها. وقام بنشــر هذه اآلراء في مقاله «مشكلة 
المعنى في اللغــات البدائية» الذي نشــره كملحق 
لكتاب أوجدن وريتشاردز المعروف «معنى المعنى» 
The Meaning of Meaning والــذي يؤيد فيه نظرية 

أوجدن وريتشــاردز الخاصة باالتصال، ويركز فيها 
على اللغة وسيلة للعمل ال مقابًال للفكر 2.

ورغم أن مالينوڤســكي لــم يأت بنظريــة لغوية متكاملــة األركان متينة 
البنيــان، األمر الذي يمكن عــزوه إلى تخصصه غير اللغــوي، إذ أفضت به 
دراساته لألجناس البشرية إلى اهتمامه العارض باللغة؛ فإنه مع ذلك خلّف 
جملة من المقوالت التي يمكن أن تشي بمجموعة من المبادئ الواضحة التي 
أثرت في الفكر اللغوي؛ حيث ذهب إلى «أنّ اللغة ليست مجرد أداة لتوصيل 
األفكار، بل هي في المكان األول جزء من نشاط اجتماعي متسق، وفي اللحظة 
التي تفصل فيها الكلمة عن ســياق هذا النشــاط الذي يغلفها، أو عن سياق 
الموقف الذي تستخدم فيه، تصبح كلمة جوفاء غير ذات مغزى؛ ألن األلفاظ 

ال يمكن أن توجد في فراغ» 3.

المصدر نفسه: 75. ـ    1
داللة السياق، ردة اهللا الطلحي، ص 184. ـ    2

المصدر نفسه، ص 185. ـ    3
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ويذهب في تقرير أهمية الســياق الخارجي في أداء اللغة لوظيفتها إلى 
مدى أبعد حيث يقول: «إن اللغة في جوهرها متأصلة في حقيقة الثقافة ونظم 
الحياة عنــد كل جماعــة، وال يمكن إيضــاح اللغة إال بالرجــوع الدائم إلى 

المحيط األوسع، وهو الظروف التي يتّم فيها النطق». 1
لقد أســهم مالينوڤســكي من خالل هذه المقوالت في بلــورة مفهوم جديد 
لمصطلح سياق الحال، يقول الدكتور محمود الســعران: «واستعمل مالينوڤسكي 
ذلك المصطلح Context of Situation (سياق الحال) [= الماجريات] نعم إن الكلمة 
Context [= الســياق] كانت متداولــة بين اللغويين من قبلــه، وال تزال متداولة 

بينهم، ولكن مالينوڤسكي أضفى على االصطالح (سياق الحال) معًنى خاّصاً» 2.
وفي سياق بحث مالينوڤســكي عن أنماط السلوك اللغوي االجتماعي تراه 
يتحدث عن ما ســماه «Phatic Communion» الذي ترجمــه بعضهم بـِ: «لغة 
المجامــالت» 3 وترجمه آخرون بـ: «مقامــات اللغو االجتماعــي»؛ وذلك ألن 
مالينوڤســكي «الحظ أن كثيرًا من تفوهاتنا ال يقصد بها أساســاً التفاهم أو 
البحــث عن المعلومات، أو إصــدار األوامر أو التعبير عــن اآلمال واألمنيات 
والرغبات وإثارة العواطف... ولكن تستعمل لخلق شعور بالتفاهم االجتماعي 
 (It’s Another Beautiful Day) والمجاملة، فكثير من التفوهات المعدة أصًال مثل
هذا يوم جميل آخر، حين يقال كبداية حديث بين المشتري وصاحب المحل، 
فمن الواضح أن هذا التفوه ال يقصد به أساساً نقل معلومات عن الطقس إلى 

صاحب المحل؛ إنه نموذج للتجامل» 4.
كانت هذه أهم األفكار والمقوالت التي جاء بها مالينوڤسكي، والتي خلفت 
وراءها ردود فعــل متباينة بين التأييد والمعارضــة، وكان أهم ما وّجه لهذه 

اآلراء من انتقادات ما يلي ـ : 5

المصدر نفسه، ص 186، نقًال عن: اللغة في المجتمع (لويس) ص 48. ـ    1
علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ط 2، دار الفكر العربي، ص 310. ـ    2

انظر: علم الداللة، بالمر: ترجمة د.صبري إبراهيم السيد، ص 75. ـ    3
داللة السياق، ص 186. ـ    4

انظر: علم الداللة، بالمر، ص 75، 76 بتصرف. ـ    5
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اعتباره لغة القبائل البدائية متخلّفة عن اللغات األخرى، وهو ما ال يسلم  ـ 1
له به؛ ألن صعوبات الترجمة التي أشار إليها مالينوڤسكي تنتج فقط عن 

الفروق بين اللغات، وليس عن حقيقة أن لغة ما أكثر بدائية من أخرى.
ال توفر نظرات ومقوالت مالينوڤسكي األساس ألي نظرية داللية علمية. ـ 2
ال تمكن نظريته من تناول السياق بشكل منظم كي يفيد معنى. ـ 3

وبالرغم من هذه االنتقادات التي يمكن عّدها طبيعية؛ نظرًا للجّدة التي 
طبعت هذه اآلراء، وعدم أخذ حّظها بعد من الدراســة والتقعيد، فإنه يمكن 

القول: إن هذه األفكار قد شــكلت مهــادًا نظرّياً 
لمن جــاء بعــده، خاصة فيــرث؛ إذ عمــل على 
تطويرها والبناء عليها وتفــادي المؤاخذات التي 

أوخذ هو بها.

2 ـ نظرية السياق عند فيرث
ترتبــط نظرية الســياق في الفكــر اللغوي 
الغربي بالعالم اللغــوي اإلنجليزي «جون فيرث» 
[J. Firth (1960-1980)]؛ لما له من أياٍد بيضاء على 

هذه النظرية تأسيساً وتنظيرًا وتطويرًا.
وقد أســهمت مجموعة من العوامل في صياغة توجهات «فيرث» العلمية، 
ومنها: اهتمامه بالدراسات الشــرقية، وتولّد هذا االهتمام عن فترة كان قد 
قضاها يعمل في الهنــد، وهناك تأثر بنظريات اللغويين الهنود القدامى، وال 
ســيما فيما يتعلق بضرورة القيام بدراسة الفونيتيك بهدف تفهم اللغة بصورة 
أفضل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أسهمت أفكار اإلنثروبولوجي البولندي 
مالينوڤســكي في صياغة توجهاتــه العلمية؛ إذ عمل علــى تطوير هذه اآلراء 

واالرتقاء بها إلى حدود صياغة نظرية متكاملة 1.
انظر: األلســنية (علم اللغــة الحديث) المبــادئ واألعالم، ميشــال زكريا، ط 2، (المؤسســة  ـ    1

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)، ص 281 - 282.
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فما قصــة هذه النظريــة التي أكســبت صاحبها احتراماً في األوســاط 
العلمية، بفضل مــا جاءت به من أفــكار وطروحات تركت صــدًى طيباً عند 

المشتغلين ببيان المعنى؟
إن أهم األفكار التي حرص فيرث على تســويقها من خالل هذه النظرية 
هو ما يسمى «بالوظيفة االجتماعية للغة»، أي محاولة دراسة اللغة في إطارها 
االجتماعي؛ إذ إنه «يصر على دراســة اللغة كجزء من المسار االجتماعي، أو 
كشكل من أشكال الحياة اإلنسانية، وليس كإشارات، ويقيم دراسة عناصرها 
انطالقاً من دراسة عالقتها بالقضايا االجتماعية؛ وذلك ألن داللة اللغة تحدد 

من خالل استعماالتها المتنوعة في المجتمع» 1.
فمــن بين وظائف اللغــة عند فيــرث: الوظيفة االجتماعيــة، بل إن هذه 
الوظيفة هي أهم شــيء بالنسبة للغة في نظره، وبســبب هذه النظرة يمكننا 
فهم التصــور الذي جاء به فيــرث للمعنى؛ «فقــد كان يــرى أن على عالم 
اللغة ـ إذا ما أراد أن يصل إلى المعنى الدقيق للحدث اللغوي أو الكالمي ـ 
أن يبدأ أوالً بوصف وتحليل الظواهر اللغويــة المتصلة به، ومحاولة تقعيدها 
وفقاً لخواصها ووظائفها في التركيب، وهذا المبدأ األساسي هو محور منهج 

عام في دراسة اللغة عنده» 2.
فالمعنى عند فيرث ـ فضًال عن ســياق الحال ـ يتشكل من مجموعة من 
الوظائف اللغوية المترابطة فيما بينها والـمفضــي بعضها إلى بعض، وتضم 
هذه الوظائف اللغويــة: الوظيفة الصوتيــة، ثم الصرفيــة (المورفولوجية)، 
والنحوية (التركيبية)، والمعجمية. ويشــمل سياق الحال عناصر كثيرة تتصل 

بالمتكلم، والمخاطب، والظروف المالبسة، والبيئة.
وتطرح هذه النظرية منهجاً لدراســة اللغة بصفة عامة، ودراسة المعنى 

بصفة خاصة يقوم على ثالثة أركان رئيسة هي 3:

المصدر نفسه، ص 282. ـ    1
الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية 1995، ص 157. ـ    2

انظر: ـ علم الداللة: دراسة نظرية تطبيقية، فريد عوض حيدر. ـ    3=
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أوالً: وجوب اعتماد كل تحليل لغوي على ما يســـمى بالمقام أو سياق 
الحال «Contexte of Situation»، وسياق الحال أو الماجريات هو جملة العناصر 

المكونة للموقف الكالمي، هذه العناصر أو الظروف أو المالبسات هي:
الظواهر المتصلة بالمشــتركين فــي الكالم واالســتماع مع االهتمام أ ـ  

بشخصياتهم وتندرج تحت ذلك األمور التالية:
الكالم الفعلي نفسه. ـ
أعمال هؤالء المشتركين في الكالم وسلوكهم. ـ
األشــياء والموضوعات المناســبة المتصلة ب ـ  

بالكالم والموقف.
أثر الكالم الفعلي في المشتركين كاالقتناع ج ـ  

أو األلم أو اإلغراء أو الضرر... إلخ.
العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة د ـ  

باللغة وبالســلوك اللغوي لمن يشــارك في 
الموقــف الكالمي كمكان الــكالم وزمانه، 
وحالة الجو إن كان لها دخل، وكل ما يطرأ 
أثناء الكالم ممــا يتصل بالموقف الكالمي 

أّياً كانت درجة تعلقه به.
والمالحظ أن جميع هذه العناصر تنبني على مسلّمة فيرث السابقة: 
أن اللغة ظاهرة اجتماعية، وأن الكلمات ال تقــل من الناحية العملية عن 
باقي أعمال اإلنسان ونشــاطاته التي نالحظها في المقام، مثلها في ذلك 
مثل اإلشارات والحركات الجسمية أو الضحك، وغيرها مما يصحب الكالم 

اإلنساني.

ـ  دراســة المعنى عند األصوليين: طاهر سليمان حمودة، اإلســكندرية، الدار الجامعية للطباعة 
والنشر والتوزيع، ص 214 - 217.

ـ علم اللغة: محمود السعران ص 338 - 341.
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ثانياً: وجوب تحديد بيئة الكالم المدروس وصيغته؛ وذلك ألن من شــأن 
هذا التحديد الوقاية من الخلط بين لغــة وأخرى أو لهجة وأخرى، فيجب على 
الدارس أن يحدد البيئة االجتماعية التي تحتضن اللغة المراد دراستها؛ ذلك أن 
هناك صلة وثيقة بين اللغة والثقافة المحتفة بها، وهو أمر مهم بالنسبة للفصل 
بين المستويات الكالمية كلغة المثقفين ولغة العوام، أو لغة الشعر ولغة النثر.

ثالثاً: وجوب النظر إلى الكالم اللغوي على مراحل؛ فالكالم اللغوي عند 
فيرث مكون من أحداث، وهذه األحداث اللغويــة معقدة ومركبة، وعليه يجب 
تحليلها على مراحل، هذه المراحــل هي فروع علم اللغة، والنتائج التي تصل 
إليها هذه الفروع هي مجموع خواص الــكالم المدروس، وهذه الفروع وثيقة 
الصلة فيما بينها، وغايتها إجالء المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي ـ عنده ـ له 
وســائله الصوتية، ثم الصرفيــة (المورفولوجيــة)، والنحويــة (التركيبية)، 

والمعجمية، وأخيرًا الوظيفة الداللية لسياق الحال.
وهكذا، فإن الوصول إلى معنى أي نّص لغوي يستلزم المرور بالخطوات 

التالية 1:
أن يحلل النّص اللغــوي على المســتويات اللغوية المختلفــة: الصوتية،  ـ 1

والصرفية (المورفولوجية)، والنحوية (التركيبية)، والمعجمية.
أن تبيّن نوع الوظيفة من َتَمن وإغراء واستفهام وتعجب، وغير ذلك. ـ 2
أن يذكر األثر الذي يتركه الكالم من اقتناع أو سخرية أو ضحك أو بكاء  ـ 3

أو ألم... إلخ.
ويبدو من خــالل هذه اآلراء أن فيــرث يحاول أن يقــّدم مفهوماً جديدًا 
للمعنــى، يقوم على مراعــاة مجموعة من االرتباطات والعالقــات والمميزات 
اللغوية التي تتشكل في موقف لغوي يحددها السياق، وليس شيئاً في الذهن، 

أو عالقة متبادلة بين اللفظ وصورة الشيء الذهنية.
انظر: ـ علم اللغة محمود السعران، ص 340 - 341. ـ    1

ـ  جدل اللفظ والمعنى، دراسة في داللة الكلمة العربية، د. أسعد مهدي عرار، ط 1، (عمان، دار 
وائل للطباعة والنشر)، ص 40.
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هذا ويقسم فيرث السياق إلى قسمين رئيســين هما: السياق اللغوي 
وسياق الحال.

الســـياق اللغـــوي: (Linguistic Context) ويقصد به مجموعــة العناصر 
المقالية أو اللفظية للحدث اللغوي وتشمل ما يلي:

الوحدات الصوتية (الفونيمات) والوحدات الصرفية (المورفيمات) والكلمات  ـ
والجمل، والعبارات والنّص، والكتاب كله.

ترتيب الوحدات داخل الجمل، ومجموعــة العالقات التي تربطها بعضها  ـ
ببعض.

طريقة نطق هذه الجمــل، وظواهر التطريز  ـ
الصوتي (Prosodies) المصاحبة لهذا النطق، 

ومنها النبر والتنغيم والفواصل الصوتية 1.
وبعبارة أخرى يمكن القول: إن السياق اللغوي 
هو حصيلة دراســة ما بــات يعرف «بمســتويات 
الدرس اللغوي»؛ إذ إن دراسة هذه المستويات في 
ترابط وتسلســل فيما بينها، حتى يتضح دور كل 
عنصر منهــا، وقيمته في بيــان المعنى هو الذي 

يعطينا السياق اللغوي.
إال أنه بتحصيلنــا للمعنى اللغوي نكون قد قطعنا نصف المســافة فقط، 

فيلزمنا دراسة سياق الحال حتى تكتمل الصورة، ويتعين المراد.
سياق الحال: Context of Situation ويشمل مجموعة العناصر الحالية أو 

المقامية، ومن أهمها ما يلي 2:
شخصية المتكلم، وثقافته، وحالته النفسية، وكذلك السامع أو السامعون،  ـ 1

والشخوص الحاضرون أثناء الكالم أو الذين لهم عالقة به.

. Paper in Linguistics p. 26 البحث الداللي عند األصوليين، حبلص، ص 31 نقًال عن ـ    1
البحث الداللي عند األصوليين، محمد يوسف حبلص ص 32. ـ    2

 ;'$A
إنَّ ا��$�ق ا�'�iي _� 
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األشياء أو الموضوعات المتصلة بالكالم. ـ 2
أثر الكالم على المشاركين كاالنفعال، واأللم أو اإلغراء أو الضحك... ـ 3
الظــروف المحيطة بالــكالم كالبيئة والزمن واألحــداث المعاصرة له:  ـ 4

سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية... التي تتصل بالموقف اللغوي.
كانت هذه عناصر السياق بنوعيه: «المقالي والمقامي» عند فيرث، نصل 
إلى صواب المعنى وصحيحه فقط بمراعاة هذه العناصر مجتمعة، دون االقتصار 
على بعضها دون بعض. وبهذه الطريقة يمكن القول: إن العمل اللغوي والداللي 
منه على وجه الخصوص، لم يعد يحتفي كثيرًا بما يشيع في المدارس األخرى 
من مصطلحات مثل الدال والمدلــول، والفكرة، والمحتوى... 1 وأضحى المعنى 
الداللي عند فيرث عالقة هذه المســتويات (الوظائف) فيمــا بينها لغوّياً؛ أي 
حاصل معاني البنى على المســتويات اللغوية المختلفة بالتساوي مضافاً إليها 

سياق الموقف بعناصره السابقة 2.
هذا ويمكن إبراز أهم العناصر المشكلة لنظرية فيرث

وفق الخطاطة التالية 3:

. Helbig, Geschicte, S 112 :داللة السياق، ردة اهللا الطلحي، 196 نقًال عن هلبج ـ    1
المصدر نفسه، ص 197. ـ    2

جدل اللفظ والمعنى: أسعد عرار، ص 42 بتصرف. ـ    3
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أ\WN ا��W71 ا��ال�� �7� 
�$�ث �ال-; _aه 
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 �R�1� 6X�
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 H-ق ا����$" ��إ�$  ً���Z�
X�71%�ه ا���%�;.

وحتــى تتضح مالمح الســياق، وتتبين عناصره اللغوية والحالية بشــكل 
أفضل، نحــاول تمثل ســياق معين، نطبق عليــه هذه الفكــرة، لننظر أهمية 
العناصر السابقة ودور كل واحد منها، واألثر الذي يترتب عن غياب إحداها.

﴾Q  P  O ﴿  ;'�4 :�N$\�, ذج��R  ـ  IV

فقد تشكل سياق لغوي ملفوظ لهذه الجملة يتمثل في الوحدات الصوتية 
التي تركبت منها كلمة (اعملوا)، ثم (ما)، ثم الوحدات الصوتية التي تركبت 
منها كلمة (شئتم)، وكل وحدة من هذه الوحدات ـ الصامت منها والمتحرك ـ 

لــه دور في تحديــد بعــض المعنــى، بحيث لو 
اســتبدلنا بهذه الوحدات الصوتية وحدات أخرى 
غيرها لتغير المعنى بشــكل تلقائــي؛ مثل قولك: 
(اعملوا ما شئتم)، (اعبدوا ما شئتم)، (اعملوا متى 

شئتم)...
وفي قولــك: (اعملــوا ما شــئتم) تجد هذه 
الكلمة مركبة من مورفيمين أو وحدتين صرفيتين 
هما: (اعمل) + (و) الجماعة، وهو معنى يمكن أن 
يتغير إذا قلنا: (اعمال) أو (اعملن) أو (اعملي)...

كما أن كلمة (اعملوا) لها معنى معجمي، يختلف عن (العبوا) أو (اعلموا) 
أو (انظروا)... وكذلك الشأن مع (ما) و (شئتم).

وجملة (اعملوا ما شئتم) تركيب فعلي يفيد معنى معيناً، يختلف عن قولنا 
مثًال: (ما شــئتم اعملوا). كما تشــكل طريقة نطق هذه الجملــة، والتلوينات 
الصوتية أو التنغيمية التي تصاحبها، سمات داللية مهمة، يمكن أن يكون لها 

دور مهم في اكتشاف المعنى وتحديده.
فإذا جمعنا هذه األبعاض المتفرقة التي تشــكلت من العناصر المقالية 
المكونة لهذه الجملــة، تحصل لدينا ما يمكن أن نســميه المعنى اللغوي أو 
«المعنى الحرفي»، فيبقى ـ لكي تتضح صورة المعنى وتنجلي جميع مفرداته ـ 
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أن نحاول اكتشــاف المالبســات الخارجية والظروف التي قيلــت فيها هذه 
الجملة؛ أي محاولة تقصي سياق الحال أو «السياق المقامي».

ال شك أن «الســياقات الخارجية» أو المقامات التي يمكن أن تقال فيها 
هذه العبارة هي كثيرة ومتعــددة ومختلفة باختالف العناصــر المكونة لتلك 
المقامات، لذلك ســأكتفي بمقامين اثنين قيلت فيهما هذه العبارة، واختلف 

فيهما المعنى من الضد إلى الضد.
 P O ﴿ :فقد وردت هذه الجملة فــي كالم الباري 8 في قوله تعالى
V U T S RQ﴾ [فصلت: 40]. وهو تهديد من الحق 8 للذين يلحدون 
في آياته، قال أبو حيان: «وعيد وتهديد بصيغة األمر» 1. كما وردت هذه الجملة 
بالصيغة نفسها في حديث رسول اهللا ژ ، في شأن من حضر بدرًا: «اعملوا 
ما شئتم» 2 إال أنها في هذا المقام تنصرف إلى الرحمة والتلطف... فاختالف 
سياق الظروف والمالبســات في كل من المقامين، اقتضى انصراف الداللة 
إلى التهديد والوعيد في المقــام األول، وإلى الرحمــة والحنان في المقام 

الثاني، بالرغم من أن صيغة الجملة لم تتغير.

تفســيرالبحر المحيط، ألبي حيان األندلســي، تحقيق: عادل أحمــد عبد الموجود، وعلي محمد  ـ    1
عوض وآخرون، ط 1، (بيروت، دار الكتب العلمية 1413هـ/1993م، 478/7).

صحيح البخــاري، تحقيق: محب الدين الخطيــب، ط 1، القاهرة، المكتبة الســلفية، 1400هـ،  ـ    2
كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، حديث رقم: 3983، ج 3، ص 88.
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■  باحث ومتفقد أول للتعليم الثانوي ـ تونس.

أعاد الحــراك االجتماعي الكبيــر الذي عرفتــه المنطقة 
العربية مسألة الديموقراطية إلى الواجهة تماماً مثلما كان 
االســتقالل دافعاً بالتنمية واللحاق بالــدول المتقدمة إلى صدارة 
اهتمامات النُخب السياســية التي تولت قيادة البلدان العربية بعد 
المرحلة الكولونيالية. لقد بدا من الواضح أن تغيّرات كبرى حدثت 
وهّزت العقد االجتماعي الذي حكم العالقة بين مكونات المجتمع 
الواحد. فالعقد الذي كان ســائدًا ـ منذ بروز الدولة الوطنية في 
المنطقة العربية ـ شابته عيوب جوهرية جعلته يخدم مصالح فئات 
محــدودة العدد ويهمش األغلبية التي صــارت بعيدة كل الُبعد عن 

عمليات اتخاذ القرار والمساءلة والمراقبة.
ومما ال شك فيه أن نجاح عملية التحول الجديدة نحو نموذج 
ديموقراطي ـ يقوم ال فقــط على التعددية السياســية والتداول 
الســلمي على الســلطة وإنما على نمط حياتــي يؤّطر االختالف 
والتنوع والحوار ويحــث على الحل الســلمي للنزاعات ونبذ كل 
ضروب التعّصب والتطّرف ـ يستدعي إرساء المواطنة كهوية مدنية 

■ د. ��N� %���ا.�  

الديموقراطي :  والتحّول  المدرسة 
المواطنة على  التربية 
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باعتبار المواطنة جوهر الديموقراطية، إذ ال مجال للحديث عن الديموقراطية 
في غيابها.

ويقتضي إرساء المواطنة كهوية مدنية أوالً تأسيس عقد اجتماعي يتعالى 
عن االنتماءات األولية les appartenances élémentaires من قبيل الجهة والجنس 
والقبيلة والعرش والطائفــة... إلخ، واالنتصار للوطــن. وثانياً إحداث تغيير 
عميق وجوهري في ُبنى وآليات عمل مؤسســات المجتمــع المختلفة وتطويعها 
للمرحلة الجديدة. ومن بين هذه المؤسســات المدرسة التي تؤدي دورًا مهماً 
في التأسيس للنموذج الديموقراطي العتبارات عّدة منها تنوّع الوافدين إليها 
وحجــم الزمن الذي يقضونه بين جدرانها وطبيعــة ووتيرة العمل بها ونوعية 
العالقات والروابط التي تشّد أفرادها بعضهم لبعض. إن هذا التوجه يقتضي 
من المدرسة التعامل مع التربية على المواطنة كمكوّن رئيسي للفلسفة التربوية 
وكحاجة ملحة ال تقلّ أهمية عن المالءمة بين مالمح خريجيها وسوق الشغل.

;7Qوا���ا ;$Qا�1 ـ ا�����-

أ) الديموقراطية في ما هي أبعد من النظام السياسي:
من المهــم التأكيد على أن الديموقراطية ال يمكــن أن تختزل في نظام 
سياســي له خصائصه الجوهرية المميزة له (التعددية السياسية، االنتخابات 
الدورية، التداول الســلمي على الســلطة...). بل هي صيغة الحياة السياسية 
التي تزّود العدد األكبر بأكبر قســط من الحرية. والنظام الديموقراطي هو 
الصيغة التي تحمي أوســع تنوّع ممكن وتعترف به 1. فهي ليســت بالمجالس 
واالستفتاءات (...) جوهرها السياسي اآلن يتلخص في حق الفرد والمجتمع في 
اختيار شكل النظام ورموزه والحق أخيرًا في تعديله أو تغييره 2. فالديموقراطية 
بهذا المعنى وســيلة لنموّ المجتمع وتقّدمه من حيث إنّهــا تعقلن الصراعات 

آالن توريــن، ما هي الديموقراطية؟ حكم األكثرية أم ضمانات األقلية، ترجمة حســن قبيســي،  1 ـ 
بيروت، دار الساقي، 1995م، ص 21.

عبد الرحمن منيف، الديموقراطية أوالً، الديموقراطية دائماً، بيروت المؤسسة العربية للدراسات  2 ـ 
والنشر، 1992، ص 26.
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المجتمعية بين مكوّناته وتوّجهها نحو حالة من تنوّع إيجابي بالنسبة لحركية 
الحيــاة فيه 1، وهي بذلك ولذلك أداة للســالم المدني على حد قول غســان 
ســالمة 2، وذلك نظرًا ألنّها وقاية للمجتمع من كل خــراب يمكن أن يصيب 
التعاقــد األساســي، حين تدفــع هذا الخطــر وحيــن تعقلن التّنــوع وتهدئ 
االختالفات فإنّهــا تكون وســيلة للتعايش ولتحقيــق أهداف النمــوّ والتقّدم 

المشتركة 3 وبهذا المعنى فقط هي تتميّز بالخصائص اآلتية 4:
الديموقراطية ترمي إلى معاملة الناس جميعاً على قدم المساواة.• 
الحكومة الديموقراطية يرجح لها أكثر من أي شكٍل آخر من أشكال الحكم • 

أن تفي باحتياجات عامة الناس.
الديموقراطيــة ترتكز على الحــوار الصريح • 

واإلقناع والسعي إلى حلول وسط.
الديموقراطية تكفل الحريات األساسية.• 
الديموقراطية تسمح بتجديد قوى المجتمع.• 

وبهذا المعنى فقط أيضاً تكون الثورات العربية 
الحالية تدّشن موجة جديدة من الديموقراطية هي 
الموجة الرابعة 5. وتسليماً بأنّ الديموقراطية أسلوب 

للتعايش المشترك يقوم على احترام الحريات والتعّدد وعقلنة الصراعات وهي 
إلى جانب ذلك ضمانة للعقد االجتماعي الذي يسهم فيه كل فرد بصفة طوعية 
وإرادية، فإن تحققها يقتضي توافر شرط المواطنة، فالمواطن لوحده وال أحد 

محمد وقيدي، البعد الديموقراطي، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1997م، ص 35. 1 ـ 
غسان ســالمة (معد)، ديموقراطية من دون ديموقراطيين، سياسات االنفتاح في العالم العربي/  2 ـ 

اإلسالمي، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2، ص 107ز
محمد وقيدي، المرجع السابق، ص 36. 3 ـ 

داڤيد بيتهام+كيفين بويل، الديموقراطية: أسئلة وأجوبة، اليونسكو، 1996. 4 ـ 
لقد تحّدث صمويل هنتنغتــون Sammuel Huntington عن ثالث موجــات للديموقراطية: الموجة  5 ـ 
األولى 1828 - 1926، الموجة الثانية 1943 - 1964م، الموجة الثالثة 1974 - 1990م. أنظر عائشة 

المري، ديموقراطية الموجة الرابعة، االتحاد، 23 ماي 2011م.
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غيره قادر على االنخراط في ذلك العقد بصفة إرادية وتلقائية. فأن يكون المرء 
مواطناً معناه أن يشعر بالمسؤولية عن حسن سير المؤسسات التي تراعي حقوق 
اإلنسان وتسمح بتمثيل األفكار والمصالح 1. وعليه فمبدأ المواطنة الكاملة مفهوم 
سياسي معاصر، صاحب بروز الدولة الحديثة وشــكّل حجر الزاوية في عملية 

بناء أنظمة الحكم الراهنة 2.

ب) المواطنة: تحوالت مفهوم
ال جديــد إن قلنا إن المواطنة يونانية المنشــأ، شــأنها في ذلك شــأن 
الديموقراطية، والمفهومان على صلة وثيقة بمفاهيم رّسختها الحركة الدستورية 

في أثينا القديمة وهي:
المساواة في اإلنسانية isotes ـ
المساواة أمام القانون isonomy ـ

حرية التعبير isegoria، وقد استعمل هيرودوت هذا المصطلح أول مرة 3. 
ولكن المفهوم الذي برز مع اليونانيين قطع مسافة من المدينة ـ الدولة إلى 
القرية العالمية، أي من مواطنة المدينة اليونانية إلى المواطنة العالمية التي 
استفادت من انتشــار ثقافة حقوق اإلنسان من ناحية والحركية التي أوجدتها 

العولمة خاصة في بعدها التكنولوجي (تكنولوجيات اإلعالم واالتصال).
اقتفاء ألثــر هذا المفهوم يكون من المفيد تقديــم بعض التحديدات له 

التي من شأنها أن تعكس جوانب مختلفة منه.
• تعطي القواميس األجنبية لمعنــى Citizenship أو Citoyen أي «عضو 
المدينة» معنــى االنتماء إلى المدينــة la Cité، وتعبيــر المدينة يفيد في 
االصطالح اليوناني والالتيني القديم معنى التنظيم السياسي في منطقة، 

آالن توران، نقد الحداثة، ج 1، ص 162. 1 ـ 
علي خليفة الكواري، المكانة المركزية لمبدأ المواطنة في التحول الديموقراطي، دراسات عربية  2 ـ 

عدد 6/5 السنة السادسة والثالثون، آذار/ نيسان ـ مارس/أبريل 2000م، ص 25.
محمد جواد رضــا، اإلصالح التربوي العربــي، خارطة طريق، بيروت ـ مركز دراســات الوحدة  3 ـ 

العربية، 2006م، ص 69.
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فالمدينة (Cité) قبل أن تكــون أرضاً (أي مدينة وريفــاً مجاورًا) هي هيئة 
جماعية (Un Organisme Collectif) تجمع بين أعضائها وحدة تاريخية ونمط 
من العبادات والشعائر (Culte) والمنتمي إلى هذه الهيئة هو ما يسمى عضو 
المدينة أي Citoyen، فثمة عالقة حميمية بين الهيئة والعضو فيها: المدينة 

الحقة تنتخب العضو الحق 1.
• المواطنة هي المشاركة العضوية الكاملة في دولة لها حدود إقليمية، 
ويتضمــن المصطلح في طياته أساســاً شــامًال، فالمواطنون هــم إما جميع 
البالغين، إمــا بعض الفئــات العامــة منهم (الذكــور وأصحــاب الملكية) 

والمصطلح في أغلبه مفهوم غربي نشأ في اليونان 
ورومــا وجرى اســتخدامه فــي الــدول المدينة 
الصغيرة في أوروبا في العصور الوسطى، ثم امتد 
استخدامه بشكٍل هائٍل في المجتمعات الرأسمالية 

في القرنيـن 19 - 20م 2.
• إن مبدأ المواطنة الكاملة مفهوم سياســي 
معاصر، صاحب بروز الدولة الحديثة وشكّل حجر 
الزاوية في عملية بناء أنظمة الحكم الديموقراطية 
الراهنة. وينطلق مبدأ المواطنة من اعتبار رابطة 

الشراكة في الوطن من دون غيرها من الروابط اإلنسانية المهمة األخرى مثل 
األخوة فــي الدين، أو المذهــب أو الرابطة القومية مصــدر حقوق المواطن 
ومناط واجباته في الدولة الوطنية الواحدة. ويؤّكد مبدأ المواطنة في الدرجة 
األولى على المســاواة السياســية بين المواطنين وأهليتهم الدستورية لتقلّد 

وجيــه كوثرانــي، المواطنــة: المفهــوم والمســار التاريخــي، التســامح، العــدد 15، صيــف  1 ـ 
1427هـ/2006م، ص 44 - 45.

ميشيل مان: موسوعة العلوم االجتماعية، ترجمة عادل مختار الهواري وسعيد عبد العزيز مصلوم،  2 ـ 
اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1999م، ص ص 110 - 111، ورد عند صونية العيدي، المجتمع 
المدني... المواطنــة والديموقراطية، جدلية المفهوم والممارســة، مجلة كليــة اآلداب والعلوم 

اإلنسانية واالجتماعية، العددان الثاني والثالث، جانفي ـ جوان 2008.
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المناصب العامة. ويبدأ العمل بمبدأ المواطنة عندما يتم االعتراف به للكثرة 
Polarchy بعيدًا عن أي تمييز ديني أو عنصري 1.

إن المواطنة كمبدأ تمثل حجــر الزاوية في بناء الدولــة الديموقراطية 
الحديثة، وهي المدخل الرئيسي إلى إرساء الديموقراطية كأسلوب في الحياة. 
وقد مر هذا المبدأ عبر الزمان بمحطات تاريخية تطور فيها حتى وصل إلى 
داللته المعاصرة التي تتمثل في حق المشاركة في الحياة االقتصادية والتمتع 
بثمرتها وحق المشاركة في الحياة الجماعية وتولي المناصب العامة والمساواة 
أمام القانون. إن تاريخ المواطنة هو تاريخ ســعي اإلنسان من أجل اإلنصاف 

والعدل والمساواة 2.
• وهكذا نصل إلى المواطنية. وهي تحّدد عالقة الفرد ليس بفرد آخر (كما 
هي الحال بالنســبة إلى األنظمة اإلقطاعية والملكية االستبدادية) وال بمجموعة 
(كما فــي القومية) ولكن بفكرة الدولة بشــكٍل رئيس. والهويــة المدنية مصونة 
بالحقوق التي تســبغها الدولة وبالواجبــات التي يؤديهــا المواطنون الذين هم 
أشخاص مستقلون ومتساوون في أوضاعهم الشرعية. فالمواطنون الصالحون هم 
الذين يشعرون بالوالء للدولة، ويدفعهم اإلحساس بالمسؤولية إلى تأدية واجبهم. 

وبالتالي فهم يحتاجون إلى المهارات المناسبة لهذه المشاركة المدنية 3.
• تحتل المواطنة مكاناً مركزياً في النظام الديموقراطي بما يخوله هذا 
النظام من حقوق، وما يستلزمه من واجبات. وفي الغالب األعم يكون للمواطنة 
األثر الحاســم في اللحظات التي تطرأ فيها التحوالت واالنتقاالت من نظام 

غير ديموقراطي إلى نظام ديموقراطي 4.

علي خليفة الكواري، المرجع السابق، ص 25 (مالحظة، التشديد في األصل). 1 ـ 
عبد اهللا جناحي، العقلية الريعية وتعارضها مع مقومات الديموقراطية، المســتقبل العربي، عدد  2 ـ 

2003/2، ص 63.
ديريك هيتر، تاريــخ موجز للمواطنية، ترجمة آصف ناصر ومكرم خليل، بيروت، دار الســاقي،  3 ـ 

2004، ص 14.
محمد مصطفى القباج، مدارات المواطنة المعاصرة: نحو مفهوم جديد للمواطنة في عهد التكتالت  4 ـ 
الكبرى والنظام العالمي؛ ضمــن جماعي: الدولة ومواطنوها؛ المســؤوليات الجديدة وإعادة توزيع 

األدوار، تونس، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون ـ بيت الحكمة ـ 2006م، ص 40.
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ودون مزيد اإلطناب في عــرض تحديدات المواطنة والتي هي عديدة 1، 
يكون من المفيد التوقف عند بعض النقاط التي تشد االنتباه أال وهي:

† اقترنــت المواطنــة بصفــة المواطن، أن 
تكون مواطناً يعنــي...، وفي ذلك داللٍة واضحة 
وصريحة على أن المواطنة ليســت غاية في حد 
ذاتها، وهي ليست منعزلة عن المواطن أي عمن 
يمارســها ويحولها إلى أعمال وأفعــال قصدية. 
وعلــى هذا األســاس يمكن القــول إن المواطنة 
«ليســت مقولة مجردة، وال هي واقعة جامدة أو 
خلقــة طبيعية معطــاة بكيفية نهائيــة. إنها فعل 
إنســاني مســتمر البحث عن حقيقته في مســار 

تحققه الوجودي بصورة دائمة التجدد» 2. ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم 

الحديث اليوم عن مواطنات ال عن مواطنة، فقد أورد سعيد الصديقي في دراسة له حملت عنوان:  1 ـ 
الهجرة العالمية و«حقــوق المواطنة» عددًا من «المواطنات» منهــا المواطنة الثقافية التي تضم 
حق المجموعات االجتماعية القائمة على أســس العرق، النوع (ذكر أو أنثى) والسن في المشاركة 
الثقافية الكاملة في مجتمعاتهم. ومواطنة االنتقال التي تشــمل حقوق االنضمام إلى مجتمع آخر، 
ومن ثم البقاء داخــل هذا المجتمع والتمتع بالحقوق وأداء الواجبــات. ومواطنة بيئية/ أيكولوجية 
وتتضمن حقوق وواجبات المواطن تجاه األرض. وللحقوق المرتبطة بهذا الصنف ثالثة انطالقات 
مهمة وهــي أجيال المســتقبل والحيوانات واألشــياء الطبيعيــة. وتتضمن هــذه المواطنة بدورها 
مجموعة من الحقــوق والواجبات. من حقوقها العدالة المعقولة فــي المياه والهواء ومن واجباتها 
عد اســتهالك الكلوروفلروكربونــات (CFCs). ويورد الصديقي عددًا آخر مــن المواطنات، مواطنة 
عالمية ومواطنة استهالكية ومواطنة تحركية... الخ. للمزيد الرجوع إلى سعيد الصديقي، الهجرة 
العالمية و«حقوق المواطنة»، السياســة الدولية العدد 168 أبريل 2007م، المجلد 42. وفي نفس 
االتجاه يضيف محمود الذوادي ما أســماه بالمواطنة اللغوية «أطرح هنا مصطلح المواطنة اللغوية 
كمفهوم جديد، ويعني هذا المفهوم عندي أن المجتمع وأفــراده يتصفون بالوطنية اللغوية الكاملة 
متى كانت اللغة الوطنية تحتــل المكانة األولى في قلوب المواطنين وفي الســمعة االجتماعية في 
مجتمعهــا وفي االســتعمال اليومي فيــه لدى األفــراد. وفي المؤسســات والقطاعــات المجتمعية 
المختلفة». للمزيد في هذا المجال يرجى الرجوع إلى محمود الذوادي، المواطنة في ميزان العقل 

والنقل ونظرية الرموز الثقافية، الحياة الثقافية، العدد 225، نوڤمبر 2011م، ص 5 - 16.
أدونيس العكرة، التربية على المواطنة وشروطها في الدول المتجهة نحو الديموقراطية، بيروت،  2 ـ 

دار الطليعة 2007م، ص 23.
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لماذا أقر مجلس أوروبا بأنه ال يوجد تعريف للمواطنة 1. إن المواطنة كانت 
دوماً حالة يعيشها المواطن.

† المواطنة كمبدأ، وهــي تعني في هذه الحالة أنها أحد األُســس التي 
ارتكزت عليها الدولة الديموقراطية. وأن هذا المبدأ يعني ـ من بين ما يعني ـ 
المســاواة والتعالي على كل االنتماءات األخرى غير االنتمــاء للوطن الواحد 
وعلى المشــاركة في مختلف أوجه الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية. واالســتناد إلى المواطنة كمبدأ هو الذي يســاعد على التحول من 
نظام استبدادي تسلطي إلى نظام ديموقراطي وذلك بإتاحته الفرصة لجميع 

المواطنين للمشاركة وبتمسكه برابطة الشراكة في الوطن دون غيرها.
ومهما يكن من أمر فإن تنوع دالالت المواطنة وتحديداتها ليس إال دليًال 
على حيوية المفهــوم وتطوره وتكيّفه مــع التغيّرات المختلفــة على األصعدة 
الوطنية واإلقليمية (من ذلك الحديث اليوم عن المواطنة األوروبية) والعالمية 
(كالقول بالمواطنة الكونيــة). ولكن هذا التطور الذي عرفه مفهوم المواطنة 
لم يفقــده جوهــره القائم على أربعــة مفاهيــم محورية تمثل نقطــة البدء 
الضرورية في بحث هــذا الموضوع والحد الالزم لتوفيــر مقومات المواطنة 

وهذه المفاهيم هي 2:
• الحرية: حق المواطن في حرية الفكر والتعبير واالعتقاد وإبداء الرأي 
والصحافــة وتكوين الجمعيــات األهلية والنقابات واألحزاب السياســية وحق 

التجمع والتنقل وتوفير الحماية الشخصية الالزمة لممارسة هذه الحرية.
• المســـاواة والعدالـــة: أي االلتــزام بالعدالة والحــق واإلنصاف بين 
المواطنين في الحصول على فرص الحياة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية 
واالجتماعية وحقوق األمن والبقــاء، وفيما يترتب لهم من واجبات والتزامات 

 O’SHEA (K), Comprendre pour mieux se comprendre; Glossaire des termes de l’éducation à 1 ـ 
la citoyenneté démocratique, Strasbourg? Conseil de l’Europe, DGI/EDU/CIT, 2003, p. 7.

كمــال نجيب؛ المواطنة وثقافة المدرســة فــي المجتمع المصري، كراســات مركز الدراســات  2 ـ 
والبحوث االقتصادية واالجتماعية، خارج السلسلة، عدد 4، 2005م، ص 142.
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عامــة وحق الحماية من التمييز بســبب األصل والديــن أو النوع أو الموقف 
الفكري في توزيع هذه الحقوق والواجبات.

• المشـــاركة: أي حق المواطن فــي المشــاركة في الحياة السياســية 
والنضالية الوطنية بما في ذلك حق المشاركة في صناعة القرارات السياسية 
التي تنظم الحياة الوطنية والقوانين والبنى المجتمعية األساسية والرقابة على 

الممارسات الحكومية.
• الديموقراطية: (...) ومن ثم فال يمكن تحقيق مبادئ الحرية والعدالة 
والمساواة والمشــاركة وال تحديد معانيها إال في ظل نظام ديموقراطي يؤكد 

المساواة في الحقوق ومبدأ السيادة الشعبية.
إن المواطنة بأسســها هذه ليست «مصطلحاً 
جزافاً» 1. إنهــا مفهوم مضاد لمفهوم الرعية، فإذا 
كانت المواطنة تتجســد عبر الحرية والمســاواة 
والعدالة فضًال عن المشاركة والديموقراطية فإن 
الرعية تقوم علــى النقيض من ذلــك على تبعية 
المحكوم للحاكم وعلى خضوعه الكامل له. ولعله 
من المهم التأكيد على أن تجسيم مكونات المواطنة 
األربعة إنما يغطي مجاالت مختلفة هي ما يصطلح 

عليه بأبعاد المواطنة. وهي على التوالي:

الُبعد السياسي:
ويتجّســد هذا البعد من خالل المشاركة في الحياة السياسية التي تعني 
«كل األنشطة اإلرادية التي يقوم بها أفراد مجتمع معين بغية اختيار حكامهم 
والمساهمة في صنع السياسة العامة سواء بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر» 2. فهي 

شــراف شــناف، اإلنســان التداولي والمواطنة االفتراضيــة، المســـتقبل العربي، كانون األول  1 ـ 
(ديسمبر) 2011م العدد 394، ص 82.

عن الموســوعة العالمية للعلوم االجتماعية، ورد عند سيف أبو ضيف أحمد، المشاركة في الِفقه  2 ـ 
السياسي المعاصر، عالم الفكر، العدد 3، المجلد 30، يناير ـ مارس 2002م، ص 152.
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مشــاركة المواطنين في الحياة السياســية سواء على مســتوى رسم السياسة 
العامة أو صنع القرار واتخاذه وتنفيذه 1.

وتتم المشاركة السياسية عبر قنوات عديدة منها التصويت في االنتخابات 
ومنها الترشــح لتحمل المســؤوليات وتولي المناصب العامــة، ومنها كذلك 
عضوية التنظيمات السياسية واالشتراك في اتخاذ القرار السياسي بالمناقشة 
وإبداء الرأي. إن مدار الُبعد السياسي للمواطنة هو اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

كيف نحكم ونحكم بطريقة ديموقراطية؟ 2

البعد القانوني:
يتجّســم هذا البعد من خالل ممارســة المواطنين لمختلف الحقوق التي 
يضمنها لهم القانون مقابل القيام بواجباتهم التي حددها لهم وألزمهم بالقيام 
بها. ومن بين هذه الحقوق الحق في التعليم وفي التعبير عن الرأي والحق في 
االنتظام... الخ. ومن الواجبات التي يفرضها القانون واجب الدفاع عن الوطن 
بالمعنى الشامل (زمن السلم وزمن الحرب) وأداء الضرائب والتكاليف العامة 

وواجب احترام القانون.
ولتضمن القوانين الموازنة الفعلية بين الحــق والواجب ال بد أن توضع 
بطريقة ديموقراطية، أي ال يجب أن تكون منحة أو هبة من الحاكم. فال معنى 
لدستور مثًال لم يشارك المواطنون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وضعه. 
فالدستور الممنوح من قبل الحاكم شأن دستور 1861م بتونس ال يمكن أن يكون 
إال ضمن منطــق الحاكــم والرعية ال منطق المواطن والســلطة السياســية 
المنتخبة. إن مساهمة المواطن في وضع القوانين تجعله ال يخشاها بل يحبها. 
والحب هو الذي يضمن استمرارية احترامها ال الخوف. فالخوف من القوانين 
سمة من سمات عالقة المواطن في المنطقة العربية بها وهي مؤشر على توتر 

عبد المنعم المشــاط؛ العســكريون والتنمية السياســية في العالم الثالث، السياسة الدولية،  1 ـ 
العدد 92، أبريل 1998، ص 85، ورد عند سيف أبو ضيف أحمد، المرجع السابق، ص 152.

 XYPAS (C); LA Citoyenneté scolaire, in XYPAS& alt.; Les Citoyennetés Scolaires, Paris, 2 ـ 
PUf, 2003, p. 281.
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مستمر يشــعر من خالله المواطن أنه مســتهدف بطريقة قانونية. فالقوانين 
عنوان للتســلط. وعموماً يمكن إجمال البعــد القانوني بالقــول: إنه احترام 

القوانين والدفاع عن العدل واإلنصاف 1.

الُبعد األخالقي:
يتمثل هذا الُبعد أساساً في االنتصار للمصلحة العامة على حساب المصلحة 
الخاصة والشــخصية بحيث تعطى األولوية لخدمة الصالح العام. ويعلن هذا 
البعد عن ذاته من خالل االنفتاح على أفكار اآلخرين وآرائهم والتفاعل إيجابياً 

معها. وفي حقيقــة األمر يعني االنفتاح على اآلخر 
اإلقرار بنسبية الحقيقة ومن ثمة إمكانية الخطأ. 

بلغة مغايرة ال أحد معصوم من الخطأ.
ومن تجليات هذا البعــد أيضاً االحتكام إلى 
الكفاءة ومبــدأ المناظــرة وتجنــب الطرق غير 
المشروعة القائمة على المحسوبية والرشوة والتي 
هي تجسيم لتغليب المصالح الذاتية والشخصية 
الضيقة على المصلحة العامة. ويمكن تلخيص هذا 
المبدأ في التساؤالت اآلتية: كيف نغلب المصلحة 

العامة علــى المصلحة الخاصة؟ وكيف أحول قيمــاً أخالقية إلى قيم مدنية؟ 
فأحترمك مثًال ال تعني فقط أال أتفوه تجاهك بعبارات غير الئقة وال أشتمك 
وإنما تعني أيضاً وبالضرورة أن أقبل أن أتنافس معك وفق ما تحدده القوانين 
وفي كنف العدالة والمساواة. وكيف يكون االنفتاح على اآلخر اعترافاً بقصور 

الذات مهما ادعت من الكمال؟

الُبعد العاطفي:
يتعلّق األمر في هذا البعد الرئيسي للمواطنة بالرغبة في العيش المشترك 
أو في العيش معاً le désir de vivre ensemble التي تتجّسم عبر الشعور باالنتماء 

Ibid.; p. 281. 1 ـ 
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الفعلي للوطن مع نبذ كل أشــكال العنصريــة والكراهية وكل ضروب التمييز 
المختلفة والمتنوعة.

وال يتحقق هذا البعد بحســب بياجيه Piaget إال من خــالل التربية على 
الوطنيــة الطاهــرة Le Patriotisme Sain  1 أي تربيــة على وطنيــة قادرة على 
استيعاب مختلف أبناء الوطن الواحد على اختالف رؤاهم ومذاهبهم الفكرية 
والسياسية وبغض النظر عن انتماءاتهم االجتماعية والمناطقية. بمعنى تربية 
تحول دون التعصب مهما كان مبرره بما في ذلك رفض التعصب ضد األجانب.
إن اهتزاز البعد العاطفي من شــأنه أن يؤثر ســلباً على لحمة المجتمع 
الواحد، بل قد يؤدي إلى االرتداد إلى االنتماءات والوالءات األولية كالقبيلة 
والطائفة والعرش والجهة (المنطقة) ويكفي في هذا الســياق تأمل األوضاع 
بالمنطقة العربية. ويمكن إجمال هذا الُبعد في الســؤال التالي: كيف يمكن 

بناء وطنية خالصة من كل شوائب التعصب والتطرف؟

الُبعد اإلداري
يتجّسد هذا البعد في عالقة المواطن باإلدارة، باعتبار هذه األخيرة طرفاً 
مباشــرًا وفاعًال مؤثرًا في حياة المواطنين اليومية، بل هي في حاالت عديدة 
المســؤول المباشــر عن تمتع اإلنســان بحقوقه التي كفلها له القانون. وفي 
المقابل فإن المواطن مسؤول عن حسن ســير اإلدارة بالقدر نفسه الذي هي 
فيه مسؤولة عن توفير الخدمات له. ولذلك فإن المواطن مدعو إلى المساهمة 
بجدية في االستبيانات اإلدارية الهادفة إلى جمع المعلومات وذلك تسهيًال منه 
لوضع المخططات التنموية. بمعنى إذا أراد المواطن من اإلدارة خططاً واضحة 
فعليه مثًال أن يقدم معلومات صادقة وموثوقاً بها خالل التعداد العام للسكان 
والسكنى أو عبر المساهمة في االستفتاءات اإلدارية والخدمات التي تحرص 

اإلدارة على تقديمها 2.

 PIAGET (J); Le développement de l’idée de la patrie et l’apparition de l’idée de patrie et des 1 ـ 
relations avec l’étranger, in XYPAS (C), op cit, p. 290.

GADDES (Ch); La Citoyenneté, texte non publié, p. 12. 2 ـ 
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إن التعامل المبني على عدم الثقة بين المواطن واإلدارة هو الذي يجعل 
من الحذر حد التخوف هو المسيطر على العالقة بينهما. فالمواطن يختزل 
صورة اإلدارة في إدارة الضرائب، والمرتبطة في تونس على سبيل الذكر ال 
الحصر بسياسة المجبى التي كان البايات يقومون بها بشكل تعسفي أدى في 
عديد الحاالت إلى رفــض القبائل البعيــدة عن المركز لتلــك الضرائب 
والدخــول في مواجهة مع جيش الباي. لذلك ظــل اإلفصاح عن الممتلكات 
الخاصة إلى اليوم مشــوباً بالحذر من السلطات وبمنأى عن مساهمة ذلك 
في خدمة الصالح العام. بلغة مغايرة إن التعامل الواعي مع اإلدارة يمنعها 

ولو إلى حد مــن الوقوع في تجــاوزات تجعلها 
تقــدم الخدمــات والمرافق العامــة ال كحقوق 
للمواطنين وإنما كامتيازات تمنحها لمن تراهم 
جديريــن بهــا. ولذلك فهــي ال تتــردد في أن 
تحجبها عن فئة واســعة مــن المواطنين مقابل 

توفيرها ألقلية منهم.
ومهما يكــن من أمر فــإن للُبعــد اإلداري 
للمواطنــة أهميًة خاصــًة يمكــن أن نجملها في 
التســاؤل التالي: كيف يمكن بناء عقد ثقة بين 

المواطن واإلدارة؟
وعموماً ترتكز المواطنة على هذه األبعاد المترابطة والمتكاملة والتي هي 
فقط قادرة على نقل المواطنة من التجريــد أو من النصوص القانونية التي 
تقّرهــا إلى ممارســة عملية ويومية وتجعلهــا بذلك بعيدة عــن االختزال في 
االنتخاب فقط 1. وهذه األبعاد تجســد أيضاً فضاء الشــتغال مؤسسات عديدة 
ترنو إلى ترسيخ المواطنة قيمة وسلوكاً لدى أفراد أي مجتمع وفي مقدمة هذه 

المؤسسات المدرسة أو المؤسسة التربوية.

 AUDIGIER (F); L’éducation à la citoyenneté dans ses contradictions, Revue Internationale de 1 ـ 
l’Education, Sevres, n. 44, 2007, p. 29.
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:;7Qا���ا W'� ;$%�!2 ـ ا�

للتعريف بالتربية على المواطنة نورد بعض التعريفات:
«التربية على المواطنة هي مجموعة المعارف والقيم والكفايات االجتماعية 
Les Compétences Sociales والممارسات التي تستخدم للوصول بالشباب إلى 

مواطنة واعية وناقدة ونشيطة» 1.
«وبالتدقيق يعود إلى التربية على المواطنة تحديدًا تنمية وتدعيم ـ وبدون 
توقف ـ هــذه القــدرة المواطنية وذلــك عبر تمكيــن الفرد مــن المعارف 
والمعلومات والمبادئ والقيم التي تســاعده على التدخل بشــكٍل واٍع ومستقل 
ومسؤول في تســيير الشــؤون اليومية للمدينة وذلك حتى تظل هذه األخيرة 
منســجمة مع مبادئ اإلنصاف والعدالة االجتماعية والتضامن واحترام اآلخر 

والمصلحة العامة والسلم المدني» 2.
هي تلــك «التربية التي تهــدف إلى تمكين الشــباب مــن القدرة على 
المساهمة في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه كمواطنين مسؤولين وفاعلين» 3.
و«للتربيــة على المواطنة ثالثة أبعاد هي: (أ) ثقافة سياســية، (ب) فكر 

نقدي وبعض القيم والمواقف، (ج) مشاركة فاعلة» 4.
من خالل ما تقدم يمكننــا القول إن التربية على المواطنة تنشــد تمكين 
الشباب من اآلليات التي تخول لهم المشــاركة في الشأن اليومي لمجتمعاتهم 
بثقة في النفس وبروح المســؤولية. ولذلك هي تجمع بين تمكين الناشــئة من 
المعارف والمعلومات وبين إكســابهم قيم العيش المشــترك وبين تمكينهم من 
ممارســة ذلك في حياتهم اليومية. فالتربية على المواطنة أشمل من أن تختزل 
في معارف وأبعد ما يكون عن قيم لقنت تلقيناً ومبادئ فرضت فرضاً وممارسات 

 Confejes; Guide francophone d’éducation de la jeunesse à la citoyenneté et de promotion de la 1 ـ 
culture de la paix, Dakar- Sénégal 2007, p. 21.

المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
EURYDICE; L’éducation à la citoyenneté à l’école en Europe, Bruxelles, Eurydice, 2005, p. 120. 3 ـ 

المرجع السابق، ص 10. 4 ـ 
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اكتسبت بالعادة والعرف. إنها تربية هادفة وقصدية تنشد تجاوز الصيغ التقليدية 
للفعل التربوي أي تلك الصيغ التي من الفضاء المدرسي مجاالً للمعارف ال غير، 
ومن المعلومات التي ال يتجاوز تأثيرها االمتحانات هدفاً مركزياً لها فاختزلت 
بذلك ضــروب التقويم المختلفة في التقويم الجزائي ال غير ومن الممارســات 
طموحا أو مــا يحث المعلم المتعلميــن على القيام بــه دون أن يكون ملزماً هو 
بذلك. وبعبارة أخرى إن التربية على المواطنة فعل عقالني بالمعنى الذي يعطيه 
ماكس فيبر لذلك الفعل. وهي فعل تواصلي أي تفاعلي بالمعنى اإليجابي للتفاعل 
بين مختلف أقطــاب العملية التربوية من ناحية وبين فضاء المدرســة والمجال 

العــام من ناحيــة أخــرى. وضمن هــذه المعادلة 
الشــمولية فقــط يمكن فهــم أهميــة التربية على 
المواطنة وفهم التوجــه العالمي للتركيز عليها من 
ذلك مثًال أن بلدان االتحاد األوروبي خصصت سنة 

2005م للتربية على المواطنة.
تتسم التربية على المواطنة بهذا الجمع بين 
المعارف والقيم والمبادئ والممارســات ولذلك 

فهي تهدف إلى السماح للشاب بـ 1:
معرفــة حقوقــه وواجباته وحقــوق اآلخرين • 

وواجباتهم واحترامها والعمل على جعلهم يحترمونها.
معرفة قواعد الديموقراطية وممارستها وبناء قواعد أخرى بحسب الحاجة.• 
المساهمة الفاعلة في القرارات التي تهمه.• 
تنمية حّسه النقدي بغاية أن يكون ملتزماً مستقًال وناجعاً.• 
تنمية روح المسؤولية لديه.• 
تقوية شعوره وافتخاره باالنخراط الفردي والجماعي وبكونه فاعًال أو عامل • 

تغيير واٍع وحر ومسؤول.

CONFEJES, op cit, p. 22. 1 ـ 
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تنمية استقالليته وإبداعيته.• 
ممارسة رقابة المواطن بالتساوي مع بقية المواطنين، والمشاركة المستنيرة • 

والفاعلة في اتخاذ القرارات.
تعلم حل الخالفات بطريقة شرعية وسلمية وبناءة ومبدعة.• 

قد يبدو أمر كثافة األهداف التي تعمل التربية على المواطنة على تحقيقها 
ملفتاً للنظر، فتعدد هذه األهداف إنما يجعلها مسألة معقدة ال سيما إذا أضفنا 
إلى ذلك صعوبات أخرى ستعترضها من قبيل طغيان النزعة االقتصادوية على 
الممارسة التربوية حتى إن هم القادمين إلى المدرسة في مراحلها المختلفة 
ينحصــر في الحصــول على شــغل واالنخراط فــي الحياة العمليــة بالمعنى 
االقتصادي فقط. وفي واقع األمر يبدو هذا التوجه النفعي مبررًا ولو إلى حد 
باعتبار النظرة التي جعلت المدرســة عنوان الحراك االجتماعي. وإلى جانب 
هذا العائق يمكن أن نضيف ضعف التكوين األساســي للمعلمين في مســألة 
التربية على المواطنة من دون أن ننسى أن عددًا منهم وال سيما معلمو المواد 
العلمية ال يرونهــا من صلب اهتماماتهــم. وإلى جانب ذلــك كله ال بد من 
اإلشارة إلى طريقة تسيير المؤسسة التربوية التي كثيرًا ما كانت على النقيض 
تماماً من التربية على المواطنة حيث تسود العالقات العمودية وتطغى لهجة 
األمر على منطق المشــاركة في اتخاذ القــرارات. وال تغيب عنا كذلك تلك 
القطيعة الكبيرة والهوة التي يتزايد اتســاعها بين المدرسة ومحيطها أو بين 
 المدرســة وبقية األطراف ذات العالقة بالشــأن التربوي وهذه القطيعة ُتعد
عائقاً كبيرًا ألن التربية على المواطنة ومثلما ســبقت اإلشارة إلى ذلك ال بد 
أن تدمج المعارف والمواقف في الممارسة اليومية إنها عملية دربة. وهنا يبدو 

من الوجيه طرح التساؤل اآلتي: كيف السبيل إذا للتربية على المواطنة؟
مما ال شك فيه أن اإلجابة عن هذا الســؤال تجّسد تحدياً كبيرًا. ولكن 
قبل الســعي إلى البحث عن تلك اإلجابة يكون من المفيد التأكيد أن التربية 
على المواطنة ليست ترفاً ال سيما في المنطقة العربية أين تبدو الحاجة إليها 
أكثر من أكيــدة خاصة في فترة االنتقال الديموقراطي التي تعيشــها دول ما 
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يعرف بالربيع العربي. فالمعلوم أن المواطنة كانت الغائب األكبر عن النسيج 
االجتماعي للمنطقة العربية وحتى الدول التي أقرتها قانونياً لم تحولها إلى 

واقع فعلي، وعلى ســبيل المثال ال الحصر يمكن 
الرجوع إلى مثالي تونس ومصر 1. فقد نص دستورا 
البلدين على المواطنة ولكنها ظلت مواطنة بدون 
مواطنين. وفي الواقع تســاوت األنظمة السياسية 
العربيــة الجمهورية والملكية على حد ســواء في 
جعل األفراد رعايا ال مواطنيــن. إن تجاهل تلك 
األنظمــة السياســية لمرحلة ما بعد االســتقالل 
بالمنطقة العربية لحقوق اإلنسان بتعّالٍت مختلفة 
منها الوحدة الوطنية ـ التي كانت هاجساً للدول 

العربية التعددية كما المتجانسة 2 ـ ومنها تحقيق التنمية ومنها االنصراف إلى 
جاء في دســتور جمهوريــة مصر العربية فــي المادة األولــى «جمهورية مصــر العربية نظامها  1 ـ 
ديموقراطي يقوم على أســاس المواطنة...». أما في توطئة دســتور الجمهورية التونسية الصادر 
في 1 جوان 1959 فقد جاء ما يلي: «... إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق اإلنسان وإقرار 
المســاواة بيــن المواطنين في الحقــوق والواجبات ولتوفير أســباب الرفاهيــة بتنمية االقتصاد 
واســتخدام ثروة البالد لفائدة الشــعب وأنجع أداة لرعاية األُســرة وحق المواطنين في العمل 

والصحة والتعليم».
بالنسبة إلى تصنيف الدول العربية إلى تعددية ومتجانسة، يقول عبد الخالق عبد اهللا: «وتتفاوت  2 ـ 
الدول العربية في عدم تجانســها االجتماعي أشــد التجانس. فقلة قليلة مــن الدول في الوطن 
العربــي متجانســة كل التجانس. ويمكن تقســيم الدول العربية بحســب التجانــس االجتماعي 
والســكاني إلى ثالث مجموعات من الدول. تتســم األولى بدرجة معقولة من التجانس الديني 
واللغوي والعرقــي تتراوح بين 80 و 90 بالمائة، وتضم خمس دول هي: مصر والســعودية وليبيا 
وتونس وقطر. أمــا المجموعة الثانية التي تضم خمس دول عربيــة أخرى هي األردن والبحرين 
والكويت وُعمــان واليمن فإنها تتميــز بدرجة مقبولة مــن التجانس اللغــوي والديني والعرقي 
والثقافي تتراوح بيــن 60 و 80 بالمائة. أما بقيــة الدول العربية البالغ عددهــا 12 دولة فإنها 
تتميز بدرجة متدنية من التجانس االجتماعي والســكاني حيث تشــكل األقليات العرقية واللغوية 
والدينية والقومية نســبة مهمة من الســكان في الوقت الذي تعاني فيه من التهميش السياسي 
واالضطهــاد االجتماعي والعزل االقتصادي وبلغت في بعض الدول حــد مطالبة األقليات بالحكم 
الذاتي واالســتقالل السياســي واندالع حــروب أهليــة... لمزيد التوســع يرجــى الرجوع إلى 
عبد الخالق عبد اهللا؛ حكاية السياســة، بيروت، المؤسســة الجامعية للنشــر والتوزيع، 2006م، 
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المعركة الكبــرى معركة تحرير فلســطين أفقد المواطنــة جوهرها أال وهو 
للمواطن حقوق ال يمكن المســاس بهــا. ورغم أن هذه التبريــرات لم تثبت 
صحتها بل على العكس من ذلك تماماً أثبتت فشــلها بدليــل أن التنمية لم 
تتحقق وأن الوحدة الوطنيــة حتى في الدول العربية التي تصنف متجانســة 
ليســت راســخة بالقدر الذي يمنع االرتداد إلى االنتماءات األولية من قبيل 
القبيلة والطائفة والعرش والمنطقة 1. بل في حــاالت عديدة كانت النزاعات 
العنيفة هي الفيصل بين مكونات المجتمع الواحد واألمر يزداد ســوءًا عندما 
نكون في حاالت مجتمعات متعددة حتى إن السودان لم يستطع المحافظة على 
وحدته وحتى إن العراقيين أصحاب أقدم القوانين الوضعية (قانون حمورابي) 
لم يجدوا بديًال عن المحاصصة الطائفية إلدارة شــأنهم العام. إن النســيج 
االجتماعي للمنطقة العربية يحتاج فعًال إلى عقد اجتماعي جديد 2، وهذا العقد 
ال بد أن يتمحور حول المواطنة في مكوناتها المختلفة أو في أبعادها التي سبق 
تحديدها، والتي ال بد أن تســهم فيها المؤسسات االجتماعية المختلفة ومنها 
طبعاً المدرسة. ألن «تفعيل فكرة المواطنة مسألة ال تقبل التأجيل في العالم 
العربي اليوم خاصة وأن النظم الســابقة نجحت في خلق فزاعات وميليشيات 
وساهمت في إضعاف الشــعور بالمواطنة حيث تحول المجتمع المتجانس إلى 

ص 240 - 241 - 242. وغير بعيد عن ذلك يقسم حليم بركات المجتمعات العربية من حيث درجة 
تجانسها إلى مجتمعات متجانسة (مصر، تونس، ليبيا...) ومجتمعات تعددية (المغرب، الجزائر، 
ســوريا...) ومجتمعات فسيفســائية (الســودان، لبنان...). للمزيد أنظر حليم بركات؛ المجتمع 
العربي في القرن العشــرين: بحث في تغيّر األحوال والعالقات، بيروت، مركز دراســات الوحدة 

العربية، 2000م، ص 25
ويكفي في هذا الســياق أن نورد األحــداث المختلفة التي عرفتها تونس بعــد الثورة وذلك على  1 ـ 
الرغم من أن المجتمع التونسي يصنف ضمن المجتمعات العربية المتجانسة فإن أحداثاً حدثت 
في جهات مختلفــة وخاصة في الجنوب الغربــي وبعض الجهات في الوســط جعلت من االنتماء 
الوطني فــي مرتبة ثانية فهــذه منطقة تطالب بتشــغيل أبنائها فقط وأخــرى تطالب بأن تكون 
الموارد الطبيعية المتوفرة لها ملكاً لسكانها فقط، وهؤالء شباب ال يترددون في القيام بالعنف 
تحت راية العرش... صحيح أن المســألة تحتاج لفهم أعمق ولكن ال يمكن التقليل من شــأنها 

والقول بأنها عرضية.
في الواقع كان غسان سالمة سبّاقاً إلى هذه الدعوة. أنظر غسان سالمة. 2 ـ 
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طوائف وملل ونحل متصارعة. وضاعت معالم االنتماء الوطني في ظل العولمة 
وتصاعد النعــرات واالنتماءات ما قبــل وطنية (الطائفيــة، التقاتل الديني، 
االنتمــاءات القبلية والجهوية...)» 1. ولكن ال بد من لفت النظر إلى مســألة 
مهمة وهي أن المدرسة اليوم بدورها تعرف من الظواهر ما يجعلها تحتاج إلى 
عقد مواطنة يحكم العالقات بين أطرافها. فالعنف في الوسط المدرسي اليوم 
صار ظاهرة شــبه مألوفة وهو يشــمل العنف اللفظي كما العنف البدني كما 
العنف ضد أثاث المؤسسة التربوية. ففي دراســة على سبيل المثال أنجزتها 
 Défavorisées اليونيسف في تونس الكبرى في المناطق المسماة غير محظوظة

تبيّن أن المؤسسة التربوية التونسية تعرف ثالثة 
أنواع من العنف 2. أما في مصر فقد نشرت جريدة 
األهرام في أحد أعدادها 3 أن ثالثين بالمائة من 

طالب المدارس االبتدائية قد مارسوا العنف.
ولما كانــت التربية علــى المواطنــة حاجة 
ًوليست ترفاً، فإنها بالضرورة من غائيات النظام 
التربوي ولهذا الســبب نص القانــون التوجيهي 
للتربية والتعليم المدرســي (جويليــة 2002) في 
تونس فــي فصلــه الثامن علــى ما يلــي «تعمل 
المدرسة في إطار وظيفتها التربوية، بالتعاون مع 

األولياء وفي تكامل مع األُســرة، على تربية الناشــئة على األخالق الحميدة 
والسلوك القويم وروح المســؤولية والمبادرة. وهي تضطلع على هذا األساس 
بتنميــة الحس المدني لدى الناشــئة وتربيتهــا على ِقيَم المواطنة وترســيخ 
اإلدراك لديها بالتالزم بين الحرية والمسؤولية، وإعدادهم لإلسهام في دعم 

سامي الشايب، المواطنة اإليجابية صمام األمان وعماد بناء الثقة، الحياة الثقافية، العدد 225،  1 ـ 
ص 28.

 PAYET (J.P); Etude qualitative sur la violence scolaire dans huit établissements défavorisés du 2 ـ 
grand Tunis, Rapport de ission 2 Avril-15 Novembre 2004 pour l’UNICEF Tunis.

األهرام 8/15/ 2010م: ثالثون بالمائة من طالب المدارس يمارسون كل أنواع العنف. 3 ـ 
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أُســس مجتمع متضامن يقوم على العدل واإلنصاف والمساواة بين المواطنين 
في الحقــوق والواجبات (...) بتنشــئة التلميذ على احتــرام القيم الجماعية 
وقواعد العيش معاً». وفي نفس االتجاه أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
(1999م) بالمغــرب األقصى فــي البند الثانــي من القســم األول (المبادئ 
األساســية) على ما يأتي: «يلتحم النظام التربــوي للمملكة المغربية بكيانها 
العريــق القائم على ثوابــت اإليمان باهللا وحــب الوطن والتمســك بالملكية 
الدستورية، عليها يربى المواطنون متشبعين بالرغبة في المشاركة في الشأن 
العام والخاص وهــم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم (...) متشــبعون 
بروح الحوار، وقبول االختالف وتبني الممارســة الديموقراطية في ظل دولة 
الحــق والقانون». لكن التنصيــص على أن المواطنة مــن غائيات المنظومة 
التربوية ـ ومثلما سبقت اإلشــارة إليه ـ أمر مهم وغير كاف. مهم ألنه يوفر 
األرضية القانونية والشــرعية القانونية لفعل تربوي هادف إلى بناء المواطن 
أي لفعل تربوي يكون فيه بعد المواطنــة مركزياً في العملية التربوية. فمثلما 
تجتهد المؤسســة التربوية في إكســاب المتعلمين المعارف وآليات اكتســاب 
المعارف فإنها تعمل على تمكينهم من آليات العيش المشــترك وتدربهم على 
العيش الجماعــي. وهو غير كاف ألنــه مرة أخرى يعيد إلى الواجهة ســؤال 
الكيف: كيف نحقق غائيات النظام التربوي المتصلة ببعد المواطنة؟ أو بعبارة 
أكثــر وضوحاً: كيف تســتطيع المؤسســة التربوية أن تربي علــى المواطنة؟ 

وللسؤال فروع أخرى ألن التربية على المواطنة متعددة األبعاد.

أ ـ التربية على المواطنة ومالمح المتخرج من المؤسسة التربوية:
من أهم أولويات التربية على المواطنة تحديد مالمح المتخرج من المؤسسة 
التربوية وتحديدًا تلك المتصلة بالبعد الشــخصي وبالبعد المدني. فدون رسم 
تلك المالمــح يظل الفعل التربوي تائهــاً بين متطلبات التربيــة على المواطنة 
وضغوط واقع التشــغيل وتمثالت الرأي العام حول المدرســة... الخ. والتي هي 
مجملها ضاغطات على المهتمين بالشأن التربوي تحد من هامش المبادرة لديهم 

ـ وهي مسألة تحتاج إلى تعمق ال يبدو اإلطار الحالي مناسباً له ـ .
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لتحديد مالمح المتخرج المتصلة بالتربية على المواطنة تم اعتماد المثال 
التونسي كما تضمنته وثيقة برنامج البرامج الصادرة عن وزارة التربية وعن 
إدارة التكويــن والبرامــج 1. فقد حددت هــذه الوثيقة مالمــح المتخرج من 
المدرسة التونسية والتي يمكن االستفادة منها في تحديد البعدين المتصلين 
بشــخصية المتعلم وبالبعــد المدني ويمكــن إجمال ما قدمتــه الوثيقة حول 

البعدين في الجدول اآلتي:

مؤشراتهالبعد

الثقة في النفسالبعد الشخصي
االعتزاز باالنتماء إلى الوطن

القدرة على التفاعل مع محيطه
االستقاللية في التفكير وفي القرار

القدرة على اإلبداع واالبتكار
االلتزام باحترام الحريات العامة والخاصة

احترام الغيرالبعد المدني
الموازنة بين الحق والواجب

التسامح فكرًا وسلوكاً
التضامن

التحلي بروح المسؤولية
قبول النقد

احترام القانون وااللتزام به
القدرة على التواصل

التفتح على اآلخر

الجمهورية التونسية، وزارة التربية، برنامج البرامج، سپتمبر 2002م، ص 20 - 24. 1 ـ 
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ويقودنا تحديد مالمح المتخرج من المؤسســة التربوية إلى البحث في 
حضورها في األبعاد المكونة للمواطنة أو إن شئنا إلى األسئلة واألجوبة التربوية 

المتصلة بأبعاد المواطنة.

ب ـ التربية على المواطنة: أسئلة وأجوبة تربوية ألبعاد المواطنة
مثلما سبقت اإلشــارة إليه فإن التربية على المواطنة تقتضي مالمسة 
أبعاد المواطن في إطار ســعيها وعملها على تحقيــق مالمح المتخرج من 
المؤسســة التربوية. إن عملية اإلدماج هذه تشــكل خارطة طريق تربوية 
باعتبارها تقف عند األســئلة الجوهرية وكذلك عنــد المعارف المترتبة 
الضرورية والمواقــف واالتجاهات التي ترنو التربيــة على المواطنة إلى 
تحقيقها. ألن هذه األخيرة وباعتبارها «تربية ترتكز على المبادئ األساسية 
لحقوق اإلنســان والديموقراطية والتعددية وعلوية القانون (...) وكتربية 
تســعى إلى مقاومة العنف، وكره األجانب والعنصريــة والقومية العدائية 
وعدم التسامح» 1. مدعوة إلى أن تأخذ بعين االعتبار مكونات ثالثة تتضافر 

فيما بينها 2:
المكون المعرفي: ويتجســد في اطالع التلميذ علــى الحقوق والواجبات. • 

ـ «لمنــح المواطنين وســيلة قوية للدفاع عن حقوقهــم، يجب تزويدهم  ف
بالمعرفة وطرق اكتسابها» 3.

المكــون المهاراتي والمنهجي: ويظهــر في إقدار التلميــذ على تجاوز • 
الوضعيات ـ المشكالت. وهو تنمية الممارسة ومواجهة الصعوبات القمينة 

بتكوين تلميذ مستقل وفاعل إيجابي.

 MIKKELSEN (M.R), Etude paneuropéenne des politiques d’Education à la Citoyenneté 1 ـ 
Démocratique (ECD), Etude régionale, Région d’Europe du Nord, Conseil de l’Europe, 2004, p. 5.

لحسن بو تكالي، التربية على المواطنة من نقل المعارف إلى باء الكفايات (مرجع رقمي). 2 ـ 
http://arabeag2.site.voila.fr/pdf/bouteklaya4.pdf

محمد بو بكري، قضايا تربوية، الدار البيضاء، دار الثقافة، 2003م، ص 112، ورد عند لحسن  3 ـ 
بو تكالي، المرجع السابق.
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المكون المتصل بالموقف: ويتجلى في غــرس قيم ومواقف إيجابية لدى • 
التلميــذ كالرغبــة فــي المشــاركة، اإلصغاء لآلخــر واحتــرام الرأي 

المخالف... وغيرها.
إن التربية على المواطنة عملية مركبة ومتعددة األبعاد وسنحاول في هذا 
الجدول تقديم ملخص لها يأخذ بعين االعتبار مكوناتها وأبعاد المواطنة التي 

سبق تحديدها في الجدول التالي.

المواقف المنشودةالمعارف المطلوبةالسؤال المركزيالبعد
كيف نحكم السياسي

ونحكم بطريقة 
ديموقراطية؟

كيف نربي على 
عالقات 

ديموقراطية في 
الحكم؟

أنواع األنظمة  •
السياسية.

األنظمة السياسية  •
الديموقراطية.

أسس األنظمة  •
الديموقراطية (حقوق 

اإلنسان، سيادة 
الشعب، مكانة 

الفرد...).

تثمين األنظمة  •
السياسية 

الديموقراطية.
االستعداد للمشاركة في  •

الحياة السياسية.
احترام القواعد  •

المنظمة للحياة 
السياسية.

نبذ األنظمة التسلطية. •
كيف نحترم القانوني

القانون وندافع 
عن العدل 
واإلنصاف؟
كيف نحب 

القانون وال 
نخشاه؟

كيف نربي على 
احترام القانون؟

القانون/ القواعد  •
القانونية.

الطرائق الديموقراطية  •
لوضع القوانين.

دور المواطن في وضع  •
القانون.

احترام القانون. •
تثمين الطرائق  •

الديموقراطية في وضع 
القوانين.

االستعداد للمشاركة في  •
وضع القوانين بطريقة 

مباشرة أو غير 
مباشرة.

المساهمة في وضع  •
القانون الداخلي 

للمؤسسة التربوية.
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المواقف المنشودةالمعارف المطلوبةالسؤال المركزيالبعد
كيف تصبح األخالقي

المصلحة العامة 
ذات أولوية 

مطلقة؟
كيف نربي على 
تجاوز المصالح 
الضيقة وتغليب 

المصلحة 
العامة؟

المصلحة العامة/  •
الصالح العام.

دور وأهمية المصلحة  •
العامة في تحقيق 

المصلحة الشخصية.

نبذ األنانية. •
االستعداد للتضحية من  •

أجل المصلحة العامة.
حماية المؤسسات  •

العمومية.
التطوع/ التضامن/ •

الشعور بالمسؤولية.
المحافظة على أثاث  •

المؤسسة التربوية.
كيف ننمي الرغبة العاطفي

في العيش 
المشترك؟

كيف تستطيع 
التربية تنمية 

الرغبة في العيش 
المشترك؟

كيف نربي على 
وطنية طاهرة؟

الوطنية. •
العنصرية. •
التعصب. •
التطّرف. •
الكراهية. •
التعايش. •
التسامح. •
التفاهم. •
الحوار. •

حب الوطنية (الوطنية  •
الخالية من التعصب).

نبذ كل أشكال التمييز  •
(الجنسي/العرقي/

اللغوي/الديني).
االنفتاح على اآلخر. •
قبول الرأي المخالف. •
التسامح. •
التسليم بإمكانية خطأ  •

الذات.
كيف نبني عالقة اإلداري

ثقة بين 
المواطن 
واإلدارة؟

كيف نربي على 
التفاعل االيجابي 

بين اإلدارة 
والتالميذ؟

اإلدارة. •
الموظف العمومي. •
اإلدارة المدرسية. •

القيام بالواجبات  •
اإلدارية.

التمسك بالحقوق  •
اإلدارية (جودة الخدمة، 

سرعة الخدمات...).
نبذ السلوكيات التي  •

تجعل اإلدارة تنحرف 
إلى الفساد (الرشوة، 
الزبونية، المحسوبية).

القبول بمبدأ المساءلة. •
التفاعل اإليجابي مع  •

اإلدارة المدرسية.
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تقتضي التربية على المواطنة مالمسة هذه األبعاد المختلفة في مكوناتها 
المعرفية والقيمية وعليه فهي تربية تســمو على تقديم معــارف تماماً مثلما 
تتجاوز المادة المدرســية الواحدة. ولما كانت التربيــة متعددة األبعاد فإنها 

تقتضي مقاربة بيداغوجية خاصة.

ج ـ  التربية على المواطنة: نحو بيداغوجيا نشيطة تجعل التلميذ محور 
العملية التربوية

أي مقاربة بيداغوجية للتربية على المواطنة؟ 
هذا السؤال نقدر أنه السؤال المركزي في التربية 
على المواطنــة بعد تحديد مالمــح المتخرج من 
ناحية ومكونات التربية علــى المواطنة من ناحية 
أخرى. إن طبيعة المقاربة البيداغوجية تحدد شكل 
الممارســة التربويــة. وطالمــا أن التربيــة على 
للممارســة  التأســيس  إلــى  تهــدف  المواطنــة 
الديموقراطية وللسلوك الديموقراطي المتسم بعدد 

من الخصائص أهمها 1:
المشاركة االجتماعية والمساواة في هذه المشاركة.• 
االجتهاد في فهم مشاعر اآلخرين واهتماماتهم.• 
أن يتقبّل األفراد اآلخرون على أنهم متساوون معه.• 
إذا حدث صراع بين فرد وآخر فال يصل هذا الصراع إلى طريق العنف.• 
أن يتقبّل الفرد الصراع الذي قد يكون محتوماً في بعض األحيان.• 

فإنها (التربيــة على المواطنة) مدعوة إلى اعتمــاد مقاربات بيداغوجية 
تنســجم وجوهرها الهادف إلى احترام ذات الفرد واإلقرار بأهمية دوره في 

مصطفى أحمد تركي، الســلوك الديموقراطي، عالم الفكر، المجلد الثاني والعشــرون ـ العدد  1 ـ 
الثاني، أكتوبر ـ نوڤمبر ـ ديسمبر 1993م، ص 117 - 118.
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الحياة العامة. ولذل فإن البيداغوجيا النشــيطة la pédagogie active «التي 
تشجع على المشــاركة والتعاون واحترام وجهات النظر واحترام قدرات أي 
كان والتي توفر وضعيــات تتيح االقتــراح والمحاججة واتخــاذ القرار في 

الشؤون المختلفة» 1 هي السند القوي ألي تربية على المواطنة.
إن االنتصار للبيداغوجيا النشيطة انتصار ألساليب وطرق بيداغوجية تعمل 
على «تكوين الكائن الفردي وتسعى إلى اكتماله من ناحية وتجتهد في جعله 
قادرًا على التفاعل اإليجابي والبناء مع محيطه بكل ثقة في الذات ولكن أيضاً 
بثقة في إمكانيات اآلخر وقدراته ألن المدرسة ليست فقط الفضاء الذي نتعلم 
فيه «مواد» مدرســية ولكنها كذلك الفضاء الذي نعيــش فيه معاً ونتعلم فيه 
العيش سوياً» 2. وبما أن المقاربات البيداغوجية الكالسيكية عملت دائماً على 
أن يكون المعلم هو األداة الفاعلة والمشــرفة على التعليم والتلقين فإنها لن 
تكون مجدية للتربية على المواطنة. فأن تربى على المساواة فهذا يقتضي منك 
تجسيدها في الممارسة اليومية في الفصل وفي خارجه أي في أنشطة التعلم 
وفي أنشطة الحياة المدرسية Les Activités de la Vie Scolaire. وأن تربى على 
المشاركة فمعناه أن تقبل بالعمل التشاركي مبدأ ومنهجاً. مبدأ في العمل مع 
المتعلــم ومع بقيــة الفاعليــن بالحقل التربــوي، ومنهجاً من حيــث اإلعداد 
واإلنجاز. بتعبير مغاير لن تكون البيداغوجيا القائمة على ســلطة الشيخ على 
مريديه ناجعة وناجحة في التربية على المواطنة ألن هذه األخيرة تحتاج إلى 
إدماج استقاللية الفاعل التربوي مع العمل ضمن فرق. بمعنى أن البيداغوجيا 
النشيطة التي توجه االهتمام أكثر إلى جماعة المتعلمين هي األنسب للتربية 
على المواطنة وذلك ألنها صيرت «العمل التعليمي نشاطاً جماعياً تتدخل فيه 
قوى مختلفة تتألف من المدرس والمتعلمين الذين ال يكتفون بالدور الســلبي 

 SAINTE-PIERRE (C), Education interculturelle et Education à la citoyenneté: le rôle de 1 ـ 
l’école, Revue québécoise de droit international 1999, 12.1, p. 22.

كريستين دولوري موميرجي، التدريس وتعلم التنوع، الرهانات التربوية والسياسية، ضمن فتحي  2 ـ 
التريكي وآخرون؛ التربية والديموقراطية، أقطار عربية ومسلمة وأوروبية تتحاور، تونس ـ بيروت، 

الدار المتوسطية للنشر، 2010م، ص 27.
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الذي ألفوه في أنساق التلقين القديم، وإنما صاروا يقومون بصنع المعرفة في 
أعمال المجموعات والحوارات النشيطة التي يتبادلون فيها اآلراء مع زمالئهم 
ومع المدرس» 1. فالتربية على المواطنة تأبــى «إال أن تتيح للمتعلمين فرصة 

االشتراك في وضع الدرس كموضوع وكمواقف وكانفعال وفعل» 2.
ومهما يكن من أمر فإن المقاربات البيداغوجية التي يجب أن تنتصر إليها 
المؤسسة التربوية في ترسيخها للمواطنة قيماً وسلوكاً ال بد أن تقوم على قناعة 
مفادهــا أن «تعددية المواجهة في القســم بين المتعلــم وزمالئه وبين طائفة 
المتعلمين والمــدرس تكون ملــكات مختلفة لدى المتعلمين أهمها اإلحســاس 

بالذات ثم الثقة في النفس واالنطالق والحماس 
والمنافسة الشريفة وغيرها من ملكات التعلم التي 
ال تساعد الوســائل العتيقة على تعلمها وامتالكها 
نظرًا لمركزية دور المدرس فيها من جهة والطابع 

التلقيني من جهة أخرى» 3.
إن القطــع مــع التلقيــن ومــع المركزية 
المفرطة لدور المــدرس أي اعتمــاد براديغم 
التعلم بدالً مــن براديغم التعليم هو األســاس 
البيداغوجي للتربية على المواطنة. فضمن ذلك 

البراديغم فقط يصير التعاقد 4 سيد العالقة بين أطراف العملية التربوية. 

محمد أديوان، المدخل إلى دينامية الجماعة التربوية، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 2001، ص 6. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
المرجع السابق نفسه. 3 ـ 

يعتبر محمد شــرقي أنه ال يمكن للمدرس أن ينجح في المهمة التي رســمها لنفســه دون وجود  4 ـ 
تعاقــد بيداغوجي بينه وبيــن التلميذ أو الفئة المســتهدفة. وفي بعض الحاالت يمكن أن يتســع 
مجال التعاقــد ليشــمل الوالدين واألســرة حتى تكــون على بينة بالمســتوى الحقيقــي البنها 
والصعوبات التي تعترضه وحتى تساهم هي األخرى، بهذه الطريقة أو تلك، في تجاوز التعثرات 
المالحظة ألن هذه التعثرات قد يكون سببها خارجياً Extrapédagogique مرتبطاً بالمحيط الذي 
يعيش فيــه التلميذ. محمد شــرقي، مقاربات بيداغوجية: مــن تفكير التعلم إلــى تعلم التفكير 

ـ دراسة سوسيوبيداغوجية ـ الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 2010م، ص 110.
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فلــكل حقوق وواجبات 1، ولكل مهمات ومســؤوليات وما عليــه إال االلتزام 
بالعقد. تتحول العملية التربوية إلى التزام متبادل، الكل فيه يؤثر ويتأثر. 
والعالقة أفقية متعددة مسارات التواصل، فلمسار المتعلم ـ المتعلم نفس 
األهمية التي يحتلها مسار المعلم ـ المتعلم. ولكن القطع مع أسلوب الصم 
والتلقين 2 ليس كافياً لوحده لترسيخ دعائم البيداغوجيا النشيطة. فجميع 
المدرســين اليوم يصرحون ويعلنــون أنهم بصدد تكوين متعلم مســتقل، 
متضامن ملتزم بواجباته وواع بحقوقه رغم أن الممارسة البيداغوجية لدى 
العديدين منهم ال تؤدي إلى تحقيق وتجســيم ما تم التصريح به، ولنقل 
إن ذلــك عائد إلــى عوامل لعل من أهمهــا غياب االســتفادة من الخطأ 
والنظر إليه على أنه إثم وكذلك إلى غياب تفريد التعلم. فلحد اليوم ال 
تفصح الممارســة البيداغوجية عن وعي بالفوارق بين المتعلمين علماً بأنّ 
الوعي بهذه الفوارق بين المتعلمين هو الذي يسمح فعلياً بتحول المعلم إلى 
معلم رفيق Maitre Compagon . وأن يكون المعلم كذلك على معرفة دقيقة 
بنماذج المتعلمين الذين يختلفون من حيث القدرات والميول واالستعدادات 
علماً بأنّ الدراسات حددت ثالث فئات على األقل من المتعلمين وهي على 

النحو التالي 3:

من بين الحقوق نذكر بالنســبة إلى المتعلم الحق في الصحة (مركز صحي، مطعم مدرســي)،  1 ـ 
الحق في العمل في إطار من الهدوء ، حق التعبيــر عن الرأي في كنف احترام اآلخرين، الحق 
في الزيارات الميدانية التربوية لتجاوز الطابع النظري للدروس وإلثراء التجربة الشــخصية... 
ومن الواجبات التي يتحتم على المتعلم االلتزام بها احترام النظام الداخلي للمؤسسة التربوية، 
احترام الكهول، االحترام المتبادل مع بقية المتعلمين، الحفاظ على أثاث المؤسسة، عدم التفوه 
بعبــارات عنصرية، إرســاء مناخ مــن الثقة مــع الكهول (عــدم الكــذب)، القيــام بالواجبات 

المدرسية.... الخ. للمزيد يمكن الرجوع إلى:
 EVELAY (M); Donner du sens à l’école, Issy - les - Moulinex, ESF éditeur, 1996, p. 79.

لمزيد التوســع في هذا األســلوب يرجى الرجوع إلى خلدون حســن النقيب، المشــكل التربوي  2 ـ 
والثورة الصامتة، دراســة في سوســيولوجيا الثقافة، ضمن كتابه: في البــدء كان الصراع جدل 

الدين واإلثنية، األمة والطبقة عند العرب، بيروت، دار الساقي، 1997، ص 284 وما بعدها.
التوفيق التضميني، أهم أدوار المدرس وتقنيات التنشيط في بيداغوجيا الكفايات على الموقع: 3 ـ 

 www.ampei.org/DID/dosdedac/D115.pdf
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المتعلمون البصريون: وهم أولئــك الذين يعتمدون بالدرجة األولى في  ـ 1
تعلمهم على حاســة البصر، وما يشــاهدونه عياناً كالمكتوب، والمصور، 
والخرائط (...) ويأتي المســموع والملموس في المراتب الموالية، وهذا 

النموذج هو السائد ويشمل نسبة كبيرة من المتعلمين.
المتعلمون الســـمعيون: وهم الذين يكون اعتمادهم على السمع وبشكل  ـ 2

كبير في اكتســاب جل المعارف المقدمة لهم، ويشــكل البصر واللمس 
والحركــة معينات تأتي في مرتبة موالية مــن الترتيب من حيث األهمية 

وتشكل هذه الفئة نسبة أقل من سابقتها من المتعلمين.
المتعلمون اللمسيون: ويعتمدون في اكتساب  ـ 3

معارفهم وخبراتهم على اللمس أو التذوق أي 
التعلم عن طريق وضع اليد في العجين كما 
يقال، وهم يشكلون بطبيعة الحال قلة من بين 

المتعلمين عموماً.
ويضيف بعض الدارســين، األشخاص الذين  ـ 4

يحصل التعلــم لديهم عن طريــق الحركة، 
حيث تشــكل حركة الجسم جزءًا أساسياً من 
عملية التعلــم عندهــم، وذلك أخــذًا بعين 

االعتبار طبعاً لمستويات النمو الفسيولوجي والمستويات العمرية والعقلية.
من دون معرفة خصائص المتعلمين يصعب كثيرًا مرافقتهم والعمل معهم 
ســواء كفرادى أو كمجموعات. وفي مادة تنشــد حماية حــق االختالف، فمن 
المنطقي جدا أن يهتم معلمها باالختالفات الموجودة في القســم ويعمل على 
االستفادة منها. بمعنى أن المرافقة تعني مســايرة المعلم للمتعلم بما يسمح 

باالستفادة من إمكانياته وتطويرها.
تقتضي البيداغوجيا النشــيطة أوالً وعياً بالفوارق بين المتعلمين، وثانياً 
بأهمية دور المعلم الرفيق / المرافق وثالثاً بتعــدد ذكاءات المتعلمين. فليس 
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للذكاء بعد واحد مثلما أبرز ذلك هاوارد غاردنر Gardner 1. وعليه فالمقاربة 
البيداغوجية المؤسســة للتربية على المواطنة ومن خالل ذلك للممارسة 
الديموقراطية هي ممارســة تنظر إلى المتعلمين في نفس الوقت كذوات 
مستقلة ولكن متعددة الجوانب، وأيضاً كقدرات وإمكانيات مختلفة. فالمتعلم 
ذات متعددة األبعاد يصعب اختزالها في نمط واحد يقوم على فكرة: فصل 
واحد، محتوى واحد وزمن واحد. فمثلمــا تأخذ الديموقراطية بتنوع أفراد 
المجتمع وتعدد توجهاتهــم ورؤاهم فإن التربية على المواطنة تســتدعي 
األخــذ بعيــن االعتبــار الختالفــات المتعلميــن وتباين وجهــات نظرهم 
وإمكانياتهم. إنها تؤسس لحفظ التنوع ودعمه في إطار منهج ديموقراطي 
يقوم على احتــرام ذات المتعلم مــن ناحية وعلى التعاقــد بين الفاعلين 
التربويين في الوســط المدرســي من ناحية أخرى. غير أن البيداغوجيا 
النشــيطة القائمة على التعلم التعاوني وعلى بيداغوجيا المشــروع وعلى 
بيداغوجيــا الخطــأ تحتاج إلــى ممارســة تقييمية من جنس الممارســة 
البيداغوجية حتى ال يختزل الفعل التربوي في بعد واحد هو االمتحان. إن 
ســيطرة هاجس االمتحان علــى الممارســة التربوية يجعــل التربية على 

المواطنة منقوصة ومحدودة التأثير في الناشئة.
إن كل مقاربــة بيداغوجية ال تولــي المتعلم مكانــة مركزية وال تجعل 
النظرة متعددة الزوايا أساســاً للفعل التربوي توشك أن تحول التربية على 
المواطنة من عمل جاد وهادف ينشد إحداث تغيير عميق في الذهنيات إلى 

لقد حدد غاردنر ســبعة أنواع للذكاء في الصورة األولى مــن النظرية العام 1983 ثم أضاف  1 ـ 
إليها نوعــاً جديدًا هو الذكاء الطبيعي فــي مراجعته للنظرية العــام 1999. وعلى هذا تصبح 
أنواع الــذكاء في نظرية الــذكاء المتعــدد ثمانية وهي على النحــو التالي: الــذكاء اللغوي 
Linguistic الذكاء المنطقي الرياضــي Logico - Mathematical الذكاء المكاني Spatial الذكاء 

الموسيقي musical الذكاء الجسمي ـ الحركي bodily - kinesthetic ذكاء العالقات مع اآلخرين 
Interpersonal ذكاء فهــم الذات Intrapersonal الذكاء الطبيعي Natural... لمزيد التوســع في 

ماهية كل أنــواع الذكاء عند غاردنر يمكن الرجوع إلى محمد طه، الذكاء اإلنســاني: اتجاهات 
معاصرة، الكويــت، المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب، عالم المعرفــة، العدد 330، 

أغسطس 2006، ص 229 - 246.
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مادة مدرســية ال يتعدى تأثيرها االمتحان. فنجاح المقاربة البيداغوجية في 
ترسيخ المواطنة قيماً وسلوكاً أو ثقافة وممارسة يومية إنما يمر عبر تجاوز 
نظرة البعــد الواحد: الفصل الواحد، المســتوى الواحد، الــذكاء الواحد، 
المعرفة الواحدة... إلى االســتفادة من تنوع المتعلميــن وإلى التركيز على 
المساواة بينهم في الحقوق والواجبات حتى وإن أدى ذلك إلى اعتماد مبدأ 
التمييز اإليجابي principe de discrimination positive . ولكن هذا التوجه إنما 

يحتاج إلى معلم يربي على المواطنة بالمواطنة.

د ـ أي معلم للتربية على المواطنة؟
إذا كانــت التربيــة على المواطنــة تتجاوز 
تقديــم المعارف إلى إكســاب المتعلــم مواقف 
واتجاهــات فإنهــا نتيجــة لذلــك تعتمــد على 
بيداغوجيا نشطة وهذه األخيرة تحتاج إلى وجود 
معلم يقطع مع ما يسمى بالتســلط التربوي في 
أشــكاله المختلفة والتي كثيرًا ما حكمت عالقة 
المعلم بالمتعلمين. علماً أن هذا التسلط التربوي 
كان في حاالت عديدة يهدف إلى السيطرة على 

الفصل (القسم) لكنه كثيرًا ما انتهى إلى «مصادرة حرية التعبير والنقاش 
واقتصار دور الطالب على االستماع وتلقي ما يلقنه المعلم» 1.

لقد جعل التســلط التربوي طريقة التدريس تختزل في ما ســماه بولو 
ـ «التعليم البنكي» الــذي ينحصر دور الطــالب فيه في الحفظ  فيريــري ب
والتذكر وإعادة ما يســمعونه مــن دون أن يتعمقوا في مضمونه، واســتقبال 
المعلومات وتخزينها مــن دون وعي فيتحوّلون إلــى أواٍن فارغة يصب فيها 
المعلم كلماتــه ويصبح التعليم نوعــاً من اإليداع حيث يكــون الطالب هم 

يزيد عيسى السورطي، السلطوية في التربية العربية، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون  1 ـ 
واآلداب، عالم المعرفة، عدد 362، أبريل 2009م، ص 60.
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البنوك التي يقــوم المعلمون باإليداع فيها» 1. إن خطر التســلط التربوي ال 
يقتصر على تحويل التلميذ إلى مجرد مردد لما تم تلقينه إياه وإنما يتجاوز 
ذلك إلى إكســابه ســلوكاً ال ينســجم مع قيــم المواطنة وال مع الســلوك 
الديموقراطي. لقد كان ابن خلدون ســباقاً لوصف ذلك السلوك حين كتب 
«ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا 
به القهر وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل 
وحمــل على الكذب والخبــث وهو التظاهــر بغير ما في ضميــره خوفاً من 
انبســاط األيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه 
عادة وخلقاً وفسدت معاني اإلنسانية التي له من حيث االجتماع والتمّرن وهي 
الحميــة والمدافعة عن نفســه ومنزله وصار عياالً على غيــره في ذلك بل 
وكسلت النفس عن اكتســاب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها 

ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين...» 2.
قد يبدو من الوجيه جدًا إذا طرح السؤال اآلتي: كيف يقطع المعلم مع 
األســلوب التســلطي؟ وهنا يعاد مرة أخرى ســؤال كيف؟ كيــف نربي على 
المواطنة؟ كيف تكون التربية على المواطنة ســبيًال للتأسيس للديموقراطية 
قيماً وممارسًة يومية؟ وطبعاً كيف يســتطيع المربي أن يربي على المواطنة 
وهو الذي نشأ في مناخ معاد للمواطنة؟ إن سؤال التربية على المواطنة سؤال 
«الكيف» بامتياز. لذلك جاز لنا القول إن رهان المدرســة في التربية على 
المواطنة رهان كيفي وكأننا بالجودة في التربية لها مدخل آخر غير المداخل 
التقليدية مثل قلــة الهدر، والنجاح في المســابقات العالمية... وذلك على 

أهمية هذه المحددات.
لتكسب المدرسة رهان «الكيف» وتربي على المواطنة يكون على المعلم 
ـ وهو أحد الفعلين التربويين األساســيين ـ أن يفكر ملياً في معنى التربية 

يزيد عيسى الســورطي، ورد عند أســعد وطفة في بنية السلطة وإشــكالية التسلط التربوي في  1 ـ 
الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000، ص 40.
عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، بيروت، دار الجيل، د/ ت، ص 597. 2 ـ 
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على المواطنة ألن وضوح المعنى يحدد جنس الممارسة التربوية. فاالنتصار 
للبيداغوجيا النشــيطة والقطع مع التســلط التربوي يســتدعي بدءًا وضوح 
المعنى ودقة الهدف وبالتالي التكوين األساسي. إن تكويناً أساسياً خالياً من 
الثقافة الحقوقية ال يساعد بالمرة على التربية على المواطنة. بلغة مغايرة 
يقتضي وضوح معنى التربية على المواطنة تكويناً أساسياً صلباً في مكونات 
ثقافة المواطنة وفي مقدمتها التشــبع بحقوق اإلنســان قوالً وفعًال. ويمهد 
وضوح التربية علــى المواطنة فعًال للقطع مع التســلط التربوي مما يجعل 
«التدريس ثقافة وليس إجراءً روتينياً. فلقد أصبح اإللمام بمقاصد المؤسسة 

وبالمحيط الذي توجد فيــه والقيم التي تحكم 
المؤسســة متطلبات صريحة في مهنة التدريس 
ال تقل أهميًة عــن التكوين األساســي في مادة 
االختصــاص والدراية البيداغوجيــة التي تحول 
المعرفة العالمة إلى معرفة مدرسة» 1. وتأسيساً 
على ذلــك صار المعلم مدعــوًا أوالً إلى تجاوز 
الفكرة التي ترى المدرسة فضاءً مستقًال بذاته 
عــن محيطــه. وبالتالــي ال بد أن يأخــذ بعين 
االعتبار توجهات المجتمع وثانياً إلى التخلي عن 
الرؤية التي تختــزل العملية التربوية في بعدين 

هما «تعلم لتعرف» و«تعلم لتعمل»، فهما ُبعدان لعملية أشمل تتجاوزهما إلى 
تعلم التعايش مع اآلخرين «الذي يثمن اكتساب المتعلم لمهارات فهم الذات 
واآلخرين وإدراك أوجه التكافل فيما بينهم، واالستعداد لحل النزاع وإزالة 
الصراع وتسوية الخالفات والحوار في إطار من االحترام والعدالة والتفاهم 
والسالم» 2، فضًال عن تركيزه عما يعبر عنه بتعلم لتكون «والذي يعني أن 

محمد نجيــب عبد المولى، ورد عند عبــد اهللا عطية، المدرس واالحتراف، ضمن ســالم لبيض  1 ـ 
(إشــراف)، المهن، تونــس، المغاربيــة لباعة إشــهار الكتب، نشــر اللجنة الثقافيــة المحلية 

بجرجيس، 2009م، ص 238.
نازم محمود ملكاوي+ عبد السالم نجادات، تحديات التربية العربية في القرن الحادي والعشرين  2 ـ 
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تفتح شــخصية المتعلم على نحو أفضل وأن ال تغفل التربية (...) أي طاقة 
من طاقات الفرد بما فيها الذاكرة واالســتدالل والتفكير والحس الجمالي 

والقدرات البدنية والقدرة على التواصل...» 1.
وحتى يســتطيع المعلم االشــتغال على هذه األبعاد بمــا يجعلها تؤهل 
وتساعد المتعلم على اكتساب ثقافة المواطنة وممارستها ال بد له من تكوين 

ينمي لديه 2:
المهارات اإلنســانية: التعاون، احترام اآلخر المختلف، التســامح، تحمل • 

المسؤولية، الصبر، سعة األفق، الحوار العقالني الموضوعي، الجماعية، 
االبتعاد عن العنف وتخفيف حدة التوتر عند التلميذ، القدرة على التواصل 
واالتصال اإلنســاني المســتمر مع التالميذ، معرفة الفروق بين التالميذ 

ومراعاتها في التعامل.
مهارات اتخــاذ القرارات: التــي تمكّنه من تغييــر المواقف واختيار • 

البدائل: االستجابة لألسئلة وتنقيتها، العالقة الطيبة بالتالميذ، عالقة 
الســيطرة دونما قهر أو ضغــط، تحديــد األدوار والتوقعات، تحديد 
المســؤوليات وتوزيعها، تحديد القضايــا واالهتمامات وتحديد نقاط 
الصراع واالهتمام بالمشاكل وحصر اإلجابات الصحيحة، التفاعل مع 
مشاكل اآلخرين باهتمام وحسن تحديد الطرق ومصادر الحصول على 

المعلومات.

وأثرها في تحديد معلم المستقبل، مجلة علوم الشــارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، المجلد 4، 
العدد 2، جمادى األولى 1428هـ/يوينو 2007م، ص 149.

المرجع السابق نفســه، علماً بأن هذه المبادئ األربعة: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتشارك  1 ـ 
اآلخرين، تعلم لتكون هي المبــادئ التي حددتها منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) للمدرســة. أنظر في هذا المجال؛ اليونسكو، التعليم ذلك الكنز المكنون، القاهرة، 

مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة، 1999م.
إلهام عبد الحميد فرج، برنامج تدريبي مقترح لتنمية السلوك الديموقراطي والتفاعل االجتماعي  2 ـ 
للمعلــم العربي، ضمن كتاب جماعي: الديموقراطية والتربية فــي الوطن العربي، بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية 2000.
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مهارات التفاعل االجتماعي: مهارة االســتماع، مهارة النقد، مهارة النقد • 
الذاتي، مهارة االتصال والتواصل، مهارة العمل الجماعي، مهارة التعبير 

عن الذات، مهارة المشاركة، مهارة االختالف ودونما تعصب.

Q�ق ا�!�ر�b ا�!� ,�N# ا�!���6 اال4!����:

طريقــة الحوار، طريقة حل المشــكالت، طريقة المناقشــة المفتوحة، 
تمثيل األدوار، على أن تستند تلك الطرق إلى الحرية والموضوعية والتفاعل 

والمشاركة اإليجابية.
وبنــاءً عليه يمكن القول إن هــذه المهارات 
الزمة ألنه بتملكها فقط يستطيع المعلم أن يربي 
على المواطنة بالمواطنة. إذ ال يعقل أال ينصت 
المعلــم إلــى آراء المتعلميــن ويدعوهــم إلــى 
اإلنصات إلى بعضهم البعــض. كما ال يعقل أن 
يدعوهــم إلــى االلتــزام بمبــدأ المســاواة في 
معامالتهم اليومية ويمارس التمييز ضدهم ألي 
ســبب كان. ووجوبية تملك هذه المهارات متأتية 
من كونها هي التي تؤهلــه العتماد البيداغوجيا 

النشــيطة. ولكن من الضــروري اإلقرار بــأن تمكين المعلم مــن القدرات 
والمهارات سالفة الذكر سيصطدم بعوائق منها المكانة االجتماعية المدنية 
التي صار عليها المعلم الذي فقد مكانته فلم يعد قدوًة للناشــئة ـ وهو ما 
يعّســر من عملية التواصل مع المتعلمين ال سيما بالنسبة إلى مسألة القيم 
التي يودون ترســيخها ثقافًة وســلوكاً لدى المتعلمين ـ هذا فضًال على أن 
العديدين ممن انضموا إلى سلك المعلمين بدرجاته المختلفة كانوا مكرهين 
على ذلك. فقد دفعت بهم البطالة وظروف الحياة االجتماعية واالقتصادية 
إلى البحث عن شغل وإن كان في قطاع التربية. وبلغة مغايرة إن التربية على 
المواطنة تقتضي أيضاً شــعور المعلم بمواطنته وهو مــا ال يتم إال بإصالح 

 W'� ;$%�!إّن ا�
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أوضــاع المعلميــن وهو ما يســتلزم أمورًا عــدة «أولها تحســين أوضاعهم 
االقتصادية ومنحهم قــدرًا كافياً من الحريات لتوظيف المحتوى الدراســي 
المالئم مع األهــداف المرســومة والسياســات العامة المتبعــة والمناهج 
المحددة» 1. ومما ال جدال فيه أن هامش الحرية الذي يترك للمعلم يسمح 
له باالبتكار والتجديد وهما من عوامل تطور ال التربية على المواطنة فقط 
وإنمــا المنظومة التربوية بمجملها. على أنه من الضروري اإلشــارة إلى أن 
إصالح أوضاع المعلمين يمر أيضاً عبر إعادة النظــر في معايير اختيارهم 
لهذه المهنة 2. ذلك أنه من الغريب أن يكون نصيب المؤسسات األخرى من 
مخرجات المدرسة هو األفضل قياساً بنصيب المؤسسة التربوية التي يكاد ال 

يؤمه من خريجيها إال من اضطر اضطرارًا.
إن التربية على المواطنة كمدخل لبناء الديموقراطية يبين بوضوح أن 
الديموقراطية ليست مجرد آليات وعمليات فنية مثلما يتم تصويرها. بل هي 
ـ «الديموقراطية  ثقافة أي قيم اســتبطنت فحولت إلى ممارســة يوميــة. ف
الحقيقية ليست وصفة جاهزة تتطلب من خبراء مختصين وال تقليد النماذج 
مطبقة أو قرارًا فوقياً لسلطة متنفذة اجتماعياً، أو إمالءً خارجياً لجهات أو 
 (culture) مراكــز قرار مهيمنة على المســتوى الدولــي. وإنما هي ثقافــة
بالمعنى السوســيو انثروبولوجي لمفهوم الثقافة. إنها منظومة متكاملة من 
القيم والمرموز والمعايير واالتجاهات والمواقف والتصورات ورؤى العالم 
يستلزم بناؤها، ضرورة اســتنباتها ذاتياً أي جعلها ضمن سيرورة ممنهجة 
إرادية، قصدية مخططة وهادفة من التربية والتعليم والتنشــئة السياسية 
والثقافية واالجتماعية تنبث من خصوصيــات الذات» 3، وهي نتيجة لذلك 
حصيلة عملية تنشئة تســهم فيها مؤسسات التنشئة المختلفة وفي مقدمتها 

عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل، التربية والتعليم في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي  1 ـ 
والعشرين، دمشق، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 2004م، ص 447.

المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
مصطفى محســن، التربية ومهمات االنتقال الديموقراطي في الوطن العربي، مصاعب الحاضر  3 ـ 

ومطالب المستقبل؛ المستقبل العربي، عدد 294، 2003/8م، ص 40.
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المؤسســة التربوية التي يجب أن تكون ديموقراطية حتى تســتطيع القيام 
بدورها. َبْيَد أن فعالية أداء هذه المؤسسة تستمد أوالً من نوعية المعلمين 
ومن طبيعة المقاربات البيداغوجية المعتمدة وكذلك مع تكامل جهودها مع 
المؤسسات المجتمعية المختلفة. فاالنفتاح على المحيط ـ والذي قد يتخذ 
طرقاً وأشكاالً مختلفة منها الزيارات الميدانية التربوية التي ال بد أن تكون 
ضمن توزيعية التالميذ الخاصة بكل موســم دراسي أو عبر حضور هياكل 
المجتمــع المدني ومؤسســاته عبر أنشــطة مختلفة تنجزها في الوســط 

المدرسي... إلخ ـ أمر ضروري.
إن هشاشة األرضية العربية (ضعف الحضور 
الحزبــي والجمعياتــي وغيــاب تقاليــد العمل 
السياســي القائم على تنافس البرامج بعيدًا..) 
تجعل مــن التحول الديموقراطي عمًال عســيرًا، 
وتفرض على مؤسســات المجتمــع وفي مقدمتها 
المؤسســة التربويــة تجديــد آليــات عملها بما 
ينسجم مع وجهة المجتمعات العربية التي عبرت 
في الفترة األخيرة عن رغبة لم يسبق لها مثيل 
في القطــع مع االســتبداد. ومــا التربيــة على 

المواطنة إال جزء من إستراتيجية عمل أوسع تهدف إلى تبيئة الديموقراطية 
في المنطقة العربية.

:;$��!F ت�s
�ال

الديموقراطية مطلب ملح اليوم في المنطقة العربية.• 
الديموقراطية ليست وصفة جاهزة وآليات ال غير يمكن استيرادها.• 
الديموقراطية ذهنية تترجم إلى سلوك يؤمن باالختالف ويثمنه ويعقلن • 

الصراعات داخل المجتمــع الواحد فيحول دون العودة إلى العنف لحل 
النزاعات.
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المواطنة جوهر الديموقراطية ومن دون مواطنة ال يمكن الحديث عن • 
ديموقراطية.

التربية على المواطنة مدخل رئيسي لبناء الديموقراطية.• 
نجاعة التربية على المواطنة مستمدة من ديموقراطية المؤسسة التربوية • 

التي هي رهينة قدرات ومهارات المعلــم أوالً والمقاربات البيداغوجية 
وثانياً وانفتاح المؤسسة التربوية على محيطها ثالثاً.

التربية على المواطنة تفرض على المؤسسة التربوية ال فقط العمل على • 
جســر الهوة بين المعارف والســلوكيات وإنما أيضاً البحث عن جودة 

التربية بمقاييس ومؤشرات جديدة مختلفة عن المعايير التقليدية.
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■  أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب - جامعة القاهرة.

■ ا�7/�ر    W�JA� .د

العربية  الفكرية  المشاريع 
والمستقبل المعاصرة 

:�$��,

إن الصدمة الحضارية التي تلقتها الشعوب العربية منذ بداية 
الحركات االســتعمارية الغربية التي بدأت باحتالل فرنســا 
لمصر عام 1798م ثم االحتالل اإلنجليزي لها عام 1882م ثم توالى 
احتالل البالد العربية األخرى كسوريا واليمن والعراق من المشرق 
العربي وليبيا وتونس والمغرب من المغــرب العربي، أقول إن هذه 
الصدمة ولــدت الوعي بمدى ما أحرزه الغربيــون من تقّدم وبمدى 
التخلف الذي تعاني منه الشعوب العربية بسبب ظروف هي خارجة 
عــن ارادتها في كل األحــوال؛ حيث إن التدهور الفكــري للعالمين 
العربي واالســالمي قد بدأ منذ القرن الرابع عشــر الميالدي وهو 
القرن الذي شــهد ظهــور ابن خلــدون ووفاته مــن دون أن يتلقف 
المســلمون والعرب اجتهاداته الفكرية في إقامة نهضة فكرية على 
أسس تجريبية وعقلية جديدة. والحقيقة أن هذا التلقي السلبي لفكر 
ابن خلدون من قبل العرب والمســلمين كان نتيجة من نتائج توقف 
االجتهاد ووأد النزعة العقلية في الفلســفة اإلسالمية منذ نكبة ابن 
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رشد في القرن الثاني عشر الميالدي. إن هذين التاريخين تحديدًا هما بداية 
ركود وجمود الفكر العربي واالســالمي في مقابل نهوض وتفوق الغرب حيث 
كان تلقي فكر ابن رشد ومن بعده فكر ابن خلدون لدى الغربيين وتفاعلهم مع 
ما طرحاه سواء على الصعيد العملي التجريبي التاريخي واالقتصادي والسياسي 
واالجتماعي لدى ابن خلدون، كان التلقي والتفاعل الغربي واعياً بأهمية العقل 
الرشدي، وبأهمية الدعوة إلى تجريبية والتأســيس العلمي للكثير من العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية لدى ابن خلدون.
أقول إن هذا التلقي االيجابي للعقالنية الرشدية، والتجريبية ـ العملية 
الخلدونية سببا تقّدم الغرب أو كانا على األقل أشبه بالحجر الذي ألقي في 
المياه الراكدة على الصعيد الغربي، بينما كان العرب والمســلمون آنذاك 
آخذين في االتجاه إلى السكون الفكري والجمود العقائدي. ولم يكن ممكناً 
لهذا الجمــود أن ينتهي بمجرد دعوة فكرية للنهضة والتقدم هنا أو هناك، 
أو نتيجة لمحاولة تحديث بعض المناهج الفكرية في األزهر الشريف أو في 
غيره من أماكن الدرس والبحث العلمي في كل األقطار العربية، بل كان ال 
بد أن تكون الصدمة على صعيد زلزلة الكيان الوجودي لهذه الشعوب، ومن 
ثم فإن التهديد الوجودي والقوة الفتاكة التي حملها معه المحتل كانت ال بد 
أن ُتحدث رد الفعل وتوقظ الهوية لدى هذه الشعوب التي استكانت لحكامها 
المستبدين وآثرت السالمة لعدة قرون سابقة. وبالطبع فقد كانت أول موجة 
لرد الفعل على يد دعاة التحرر الوطني ودعاة االستقالل ومن ثم ظهرت في 
ثنايا ذلــك حركات اإلصالح الدينــي؛ فمن رفاعة الطهطــاوي إلى جمال 
الدين األفغاني ومحمد عبده في مصر، ومن خير الدين التونسي في تونس 
إلى عبد الحميد بن باديــس في الجزائر وغيرهم كثيرون في بعض البلدان 
العربية األخرى. وظهر في وجود هذا الجيل األول من الرواد، جيًال جديدًا 
مــن المفكرين، جيل منصــور فهمي وأحمد لطفي الســيد ومصطفى وعلي 
عبد الرازق وساطع الحصري وسالمة موسى وإســماعيل أدهم وطه حسين 
وعباس العقاد وهو جيل تنويري حاول عبر تياراته المختلفة من اإلســالم 
السياسي إلى اليسار االشتراكي والليبرالية الرأسمالية وهي تيارات تراوحت 
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بين الدعوة إلى التراث والتحّصن به، والدعوة إلى القطيعة مع هذا التراث 
والنهل من علوم الحضارة الغربية ومناهجها الحديثة.

وفي أحضان هذا الجيل ظهر الجيل الثالث الذي بدأت معه المشاريع 
الفكرية العربية المعاصرة؛ جيل محمد عزيز الحبابي في المغرب وعثمان 
أمين وابراهيــم مدكور وعبد الرحٰمــن بدوي وزكي نجيــب محمود وتوفيق 
الطويل ويوسف كرم ويحيى هويدي وزكريا ابراهيم في مصر، وحسين مروة 
وحســن صعب ورينيه حبشــي وأدونيس في لبنان، والطيب تيزيني وصادق 
جالل العظــم في ســوريا. إن هؤالء وغيرهــم كثيرون في الفكــر العربي 

المعاصــر خلفوا جيــًال جديدًا مــن المفكرين 
الذين واصلوا الطريق في محاولة إبداع مشاريع 
فكرية تهّز الثوابت وتتطلع إلى التغيير وخاصًة 
في أعقاب هزيمة 1967م التــي زلزلت األرض 
تحت أقدام المشروع القومي العربي وأعادت إلى 
األذهــان محنة الصــدام األول بيــن الحضارة 
الغربيــة ممثلًة في المســتعمرين وبيــن العرب 
الذين لــم يكونوا قــد خرجوا بعد مــن محنة 
الجمــود التي رانــت على عقولهم منــذ القرن 

الرابع عشــر، أعادت إلى األذهان صدمة اللقاء بين سطوة التقدم التقني 
والمخابراتي الغربي وبين خطابية وعفوية القرار العربي وعدم جاهزيته بعد 
للتحدي الحضاري القائم على التقدم العلمــي والقياس الموضوعي للقوى 

والقدرة على استغالل الثغرات ونقاط الضعف لدى اآلخر.
إن هذا الجيل الذي ظهر إبان محنة 1967م سواء ممن تحدثنا عنهم في 
الجيل الثالث أو ممن خلفوهــم في الجيل الرابع من المفكرين العرب حملوا 
عبء صياغات جديدة أكثر وضوحــاً وأكثر التحاماً بقضايا الواقع المر الذي 
يعاني منه االنسان العربي منذ ذلك التاريخ. ويمكننا تصنيف هذه المشاريع 

الفكرية في ثالثة اتجاهات فيما يلي على النحو التالي:
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1 ـ المشــاريع الفكرية التي اســتندت إلى الموروث من دون الوافد؛ 
وأمثلتهــا كثيرة نذكــر منها: إحياء تــراث ابن تيمية علــى يد محمد بن 
عبد الوهاب، وإحياء التراث السلفي على اختالف صوره وتوجهات أصحابه 
عند محمد رشــيد رضا وحسن البنا وســيد قطب والشيوخ محمود شلتوت 
ومحمد الغزالي ومحمد متولي الشــعراوي ويوســف القرضاوي وحســن 
الترابي وراشــد الغنوشــي وغيرهم كثيرون، وإحياء التراث االعتزالي مع 
محمد عبده مرورًا بمحمود قاسم ومحمد عمارة وحتى نصر حامد أبو زيد 
ومحمد صالــح وغيرهم كثيــرون، وإحياء التراث األشــعري مع مصطفى 
عبد الرازق وعلي سامي النشــار ومحمد عبد الهادي أبو ريدة وحتى أحمد 
صبحي ومصطفى لبيب وفيصل بدير عون، وإحياء الفكر الفلسفي العقالني 
مع ابراهيم مدكــور وعثمان أمين وأحمد فــؤاد األهواني وعاطف العراقي 
وزينب الخضيري وغيرهم كثيــرون، وإحياء االتجاه الصوفي مع مصطفى 
حلمي وعبد الحليم محمود وعبد القادر محمود وحتى أبو الوفا التفتازاني 

وأحمد الجزار وإبراهيم ياسين وجمال المرزوقي وغيرهم كثيرون.
2 ـ المشاريع التي استندت إلى الوافد الغربي من دون االهتمام بالموروث، 
وأمثلتها أيضاً كثيرة، منها اســتنبات الوجودية في الفكــر العربي منذ محمد 
عزيز الحبابي والشخصانية الوجودية مرورًا بالزمان الوجودي عند عبد الرحٰمن 
بدوي وحتــى كتابــات زكريا ابراهيــم وفؤاد كامــل وأنيس منصــور ومجاهد 
عبد المنعم مجاهد، ومنها محاولة زرع الوضعية المنطقية والفلسفة التحليلية 
فــي الفكر العربي على يد زكــي نجيب محمود مرورًا بعزمي إســالم ومحمود 
زيدان وحتى محمد مهران ومحمد مدين ومحمود إسماعيل. أما التيار اليساري 
الذي حاول زرع الماركسية في الفكر العربي فتمثل في عبد اهللا العروي ومحمود 
أمين العالم وصادق جالل العظم وحســين مروة وطيّب تيزيني وحتى حســين 
عبد الرازق وابراهيم العيســوي وأمين اســكندر وأنور مغيــث، ويقابله التيار 
المثالي العقالني األفالطوني الديكارتي الكانطي الهيغلي ويمثله كثيرون منهم 
عثمان أمين ومحمود الخضيري وتوفيق الطويل وعبد الغفار مكاوي وأميرة مطر 
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وحســن صعب ورينيه حبشــي وزكريا ابراهيم وإمام عبد الفتاح إمام ويوسف 
سالمة وناصيف نّصار ومصطفى النشار وغيرهم كثيرون.

وهناك من يمثلون البنيوية في الفكر العربي المعاصر من أمثال محمد 
عابد الجابري من المغرب ومحمد أركون من الجزائر وجابر عصفور وصالح 
فضل من مصر، كمــا أن هناك من يمثلون التفكيكية مــن أمثال عبد الكبير 
الخطيبــي وعبد الســالم بن عبد العالي وعلــي أومليل من المغــرب وفتحي 
التريكي من تونس وكذلك محمد أركــون الزواوي بغورة من الجزائر وأيضاً 
مطــاع صفدي وعلي حــرب من لبنــان، وثمة تيــار يناصــر الظاهراتية أو 

الفينومينولوجية وأبرزهم حســن حنفي ومحمود 
رجب وســعيد توفيق في مصر وأدونيس وانطوان 
خوري من لبنان، وهناك تيار كبير يبشر بالفكر 
العلمي العلماني عموماً ويمثله شبلي شميل وفرح 
انطون ونقوال حداد واســماعيل مظهر وســالمة 
موســى مرورًا بزكي نجيب محمــود ومراد وهبة 
وفؤاد زكريــا وأنــور عبد الملك ومحمــود أمين 
العالم وحتى مصطفى ســويف وأحمد مســتجير 
وشوقي جالل ومصطفى فهمي وأحمد شوقي ويمنى 

الخولي وغيرهم كثيرون.
3 ـ المشــاريع التي حاولت التوفيق بين الوافد والموروث؛ وأمثلته أيضاً 
عديدة لكــن أهمها في اعتقادي أربعة؛ يأتي على رأســها المشــروع الفكري 
الضخــم لزكي نجيب محمــود في كتابيه الشــهيرين تجديــد الفكر العربي 
والمعقول والالمعقول في تراثنا الفكري وسائر كتاباته األخرى التي أبرزها؛ 
ثقافتنا في مواجهة العصر، مجتمــع جديد أو الكارثة، أفكار ومواقف، موقف 
من الميتافيزيقا ومــن زاوية فلســفية، وتجلياتها في مقاالتــه في المجالت 
والصحف المصريــة والعربية وخاصة فــي مجلة الفكــر المعاصر وصحيفة 
األهرام، ومشروع محمد عابد الجابري في مؤلفاته الشهيرة؛ نحن والتراث، 
بنية العقل العربي، وتكوين العقل العربي، ونقد العقل السياســي والخطاب 
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العربي المعاصر، واشكاليات الفكر العربي المعاصر، ومشروع طيب تيزيني 
الــذي يقدم رؤية جديدة للفكــر العربي من العصر الجاهلــي حتى المرحلة 
المعاصرة، وبدأه بالجزء األول «من التراث إلى الثورة» كمقدمة نظرية تالها 
بحســب مخططه أحد عشــر جزءًا يدرس فيها كل مراحل الفكر العربي حتى 
المرحلتين المعاصرة والراهنة، وكان أكبر وأضخم هذه المشاريع األربعة هو 
مشــروع حســن حنفي الذي بدأه مــن اإلطار النظــري في كتابــه «التراث 
والتجديد ـ موقفنا من التراث القديم». ثم توالت مجلدات وأجزاء المشروع؛ 
من العقيدة إلى الثورة في خمســة مجلدات؛ من النقل إلى اإلبداع وصدر في 
تسعة أجزاء؛ والدين والثورة وصدر في ثمانية أجزاء؛ ومن النص إلى الواقع، 
وصدر في مجلدين؛ ومؤلفات أخرى عديدة تخدم كلها مشروعه الفكري وتمثل 
امتدادًا طبيعياً له. أذكر منها قضايا معاصرة، ومقدمة في علم االســتغراب، 

وحصار الزمن ومؤلفاته ومترجماته عن اسبينوزا وفيشته وليسينغ.

:;���R ة�s7% ة�X�1; ا����2�>�Rً$�: ا��/�ر�S ا�

ولقد ُكتبت حول هذه المشاريع عشــرات الدراسات ووجهت سهام النقد 
إلــى معظمها، ولعلــي ال أضيف جديــدًا إذا قلــت بوجٍه عــام إن أبرز هذه 
االنتقادات هي مــا يوجهه كل فريق إلــى الفريق اآلخر؛ فدعــاة العودة إلى 
التراث يعتبرون أنهم يقفون في الجبهة األفضل حيث يحاولون إيقاظ الوعي 
بالهوية اإلسالمية واستلهام العصر الذهبي للحضارة العربية اإلسالمية، ومن 
ثم فهم يرون أن دعاة العصرانية والنهل مــن الفكر الغربي والعلوم الغربية 
الحديثة هم دعاةٌ للقطيعة مع تراثنا الفكري وهو رمز الهوية ومكمن األصالة، 
ومن ثم فهم في نظرهم تغريبيون وُدعاةُ للغزو الثقافي الذي من شأنه القضاء 
على الهوية وتكريس للعجز عن اللحــاق بالتقدم الغربي من منظورنا العربي 
المختلف. أما دعــاة العصرانية فهم يعتبرون أن دعــاة األصالة والعودة إلى 
التراث واهمون إذ ينشــدون التقدم من تراث لم يعــد صالحاً والتفكير في 
إحيائه مضيعة للوقت والجهد. إذ إن ما صلح منه قد انسل في حضارة الغرب 
واستفادت منه الحضارة الغربية بالفعل، وعلى ذلك فليكن تعاملنا المباشر مع 
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العصر واألخذ بأسباب التقدم الغربي من دون االلتفات إلى الوراء إذ ال يمكن 
أن يعيش اإلنســان، أي إنسان أســيرًا للماضي مهما كان عظيماً ومهما كانت 

درجة التقدم الذي تحقق فيه !
وبالطبع فإن هذه االنتقادات العامة تنطبق بدرجات متفاوتة على الصور 
المتعددة لكل من دعاة العودة إلى التراث واالستفادة من السلف الصالح وما 
حققوه من تقدم، وكذلك على الصور المتعددة لدعاة االستفادة من فلسفات 
العصر مباشــرة من دون الحاجة إلحياء التراث القديم. وعلى كل حال فإنه 
كان من السهل على أي من الفريقين أن يسفّه من الرأي اآلخر ويقلل من قيمة 

موقفه إزاء تحقيق النهضة المنشــودة والمشاركة 
في حضارة العصر في الوقت الذي يعزز فيه من 
موقفــه وتعضيــده بمختلــف الحجج واألســانيد 

الفكرية والعقائدية.
وفي إطــار ذلــك الصــراع بيــن الموقفين 
السابقين أخذ الموقف الثالث الضوء من كليهما؛ 
ألن أصحابه يــرون أن كًال منهما قد تطرف ولم 
يقف الموقف الوسطي المطلوب؛ فنحن معاصرون 
نحيا العصر وحضارته، كما أننــا أصحاب هوية 

حضاريــة مختلفة ننتمي من خاللها إلى تراث فكــري عريق حقق التقدم في 
مرحلة تاريخية معينة، ومن ثم فإن علينا أن ننظر في امكانية تجديد وتحديث 
التــراث من خالل قراءتــه وإعادة إحياء مــا يمكن إحياؤه منــه عبر مناهج 
معاصرة وآليات يتوافق من خاللها التراث مع الحداثة ويقل في ظلها التقليد 
مع التبعية، ويتجــاور في ظلها الجديد مع القديم حيــث يتوافقان من خالل 
آلياٍت عديدٍة نَبّه إليها كل مفكٍر من أصحاب هذه المشاريع الفكرية الموفقة 

بين التراث والتجديد، وبين األصالة والمعاصرة.
والســؤال اآلن: هل نجحت هذه المحاوالت التوفيقية في تجاوز إشكالية 

الخالف بين الموقفين المتطرفين؟ !
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الحقيقة هي أنه لم تنجح أي من هذه المحاوالت في حل اشــكالية هذا 
الخالف، وكل مــا هنالك أنها زادت المســألة تعقيدًا وأصبــح لدينا ثالثة 
مواقف عّمقت اإلشكالية وأّسست لالختالف والصراع حول ما أسميه «اإلشكالية 
الزائفة ـ اشكالية األصالة والمعاصرة» كما سيتضح فيما بعد. إن هذا الموقف 
الثالث قد ووجه بموجة من االنتقادات واالعتراضات؛ خذ مثًال عليها ما قاله 
علي حــرب في نقده لمحاولة زكــي نجيب محمود حيــث رأى أنها تقوم على 
التســاؤل: كيف نكون عرباً ومعاصريــن في نفس الوقت؟ ! أمــا اإلجابة على 
التساؤل عند صاحب المحاولة التجديدية فيكون بالبحث عن طرائق السلوك 
التي اســتلزمها الفكر المعاصر 1. ويعلق علي حرب على ذلك الســؤال وتلك 
االجابة بقوله: إن الســؤال «ال ينتج فكرًا جديــدًا وإن صاحب تجديد الفكر 
العربي (يقصد زكي نجيب محمود) يلغي أصًال دوره كمفكر إذ هو يقصر مهمته 
على الجمــع بين ما فكر فيه العــرب الماضون وبين ما يفكــر فيه الغربيون 
المعاصرون.. وهذا الجمــع غير المنتج هو أقرب إلــى تحصيل الحاصل» 2. 
ويتفق معه في هــذا محمود أمين العالم حينما يقول بــأن موقف زكي نجيب 
محمــود من التراث ُيعد موقفاً انتقائياً 3. أما النقد األشــد قســوة للمشــروع 
الفكــري لزكي نجيب محمود، فقــد كان على يد طيب تيزينــي، حينما كتب 
قائًال: إنه ليس بإمــكان الباحث العثــور عنده على موقــف موّحد متجانس؛ 
فالتناقض وعدم االستقرار وفقدان التماسك المنطقي يطبع ذلك الموقف في 
معالمه الرئيســية حيث يســتحيل الوصــول إال إلى نتائــج تلفيقية من حيث 
األساس. وأرجع ذلك إلى أن هذا األمر مرتبط أصًال باستحالة الوصول من 
خالل هذه النظــرة «التلفيقية» إلى فهــم تاريخي علمي متماســك للماضي 

(التاريخ) واللحظة المعاصرة معاً 4.
علي حرب: إرادة العقيدة أم إرادة المعرفة، دراســة منشــورة في كتاب «قضايا فكرية»، الفكر  1 ـ 

العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين، القاهرة ـ يوليه 1995م، ص 22.
المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

نقًال عن المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
د. طيّب تيزيني: من التراث إلى الثورة ـ حول نظرية مقترحة في التراث العربي، الجزء األول،  4 ـ 

دار ابن خلدون ـ لبنان، الطبعة األولى 1967م، ص 140.



367

والمستقبل المعاصرة  العربية  الفكرية  المشاريع 

أمــا محاولة الجابــري الفكرية فقد القــت من النقد أكثــر مما القته 
ســابقتها عند زكي نجيب محمود، فهو قد اتهم من قبل طيّب تيزيني، بأنه 
سلك مســلكاً وعرًا ومفعماً بالشبهات ألنه ســار على نهج في تحليل الفكر 
العربي هيأَْت مجموعٌة من المستشرقين، أمثال ڤكتور كوزان وإرنست رينان، 
حيث تحدث مثلهم عن التمييز بين عقل عربي معياري اختزالي، وعقل أوروبي 
موضوعي تحليلي تركيبي وهي نظرة فاســدة لما فيها من نظرة أيديولوجية 
زائفــة 1. وهو كذلك متهم بأنه يعمل على معالجة المشــكالت التي يواجهها 
على نحو تجزيئي وسكوني وحدي، فإما هذا وإما ذاك وبعيدًا عن تسييقهما، 

أي بعيــدًا عــن اكتشــاف ســياقاتها التاريخية 
واالجتماعيــة والبنيوية» 2. وإجمــاًال فإن تيزيني 
يرفض باألســاس مشــروع الجابري الذي صوّر 
نفسه فيه أنه قادر على االنطالق من الصفر في 
الفكر العربي الحديث والمعاصر، وأنه ســيضع 
حّدًا لثقافة تقوم على االجترار ولعقل يكرر ذاته 
منذ مائة عام أو أكثر، حيث يقول تيزيني تعليقاً 
علــى ذلــك التصــور الجابــري بــأن «الصفر 
الالتاريخي ال يفضي إال إلى نظيره، وأن المنطق 

الجابري الالتاريخي يطلب منا ـ بمقتضى المثال الذي يقدمه في شخصه ـ 
أن نفــرط فيما تحقق من منعطفــات كبيرة وصغيرة فــي تاريخنا بتقديمها 
أضحية على مذبح هوس ال تاريخي وذاتي متأزم مطلوب من البحث العلمي 
أن يكتشــف مصادره التاريخيــة المشــخصة وآلياته الداخليــة والوظائف 
األيديولوجية المنوطة به وأخيرًا آفاته المستقبلية المحتملة في ما قد يكون 

مخاضاً جديدًا ضمن الفكر العربي المعاصر 3.

طيّب تيزيني، الفكر العربي المعاصر، باتجاه نقد «النقد»، دراســة منشورة في قضايا فكرية،  1 ـ 
سبقت اإلشارة إليه، ص 54.

المصدر السابق، ص 57. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 58 - 59. 3 ـ 

��� ال-� ��Nو�; ا���%�ي 
ا��2��; (ا�!��$�$;؟) �� 
ا��7� أY<� ��� ال-!+ 
 r$�R �Y7� ز� ��!�%�"
+ إ�$+  ���Nد. و��� و4َّ
 r$Q �� ٌّ6Y د��!Rاال
,$�7�m و���Nد أ�$� 
.��
ا����1 و��HQ أ



368

نظر وجهات 

وهكذا فقد مارس طيب تيزيني نقد النقد على محاولة محمد عابد الجابري 
النقدية للعقل العربي وللخطاب العربي المعاصر. وعلى نفس النهج يسير محمود 
أمين العالم في نقده لمحاولة الجابري حيث يرى أن محاولة الجابري التحليلية 
النقدية للفكر العربي التي ادعى فيها أنه سيقوم بتحرير العقل العربي إنما هي 
محاولة محدداتها إبســتمولوجية معرفية بحتة، ولكن السؤال المطروح من قبل 
العالم هو: هل يمكن تحرير الفكر بغير تحرير الواقع، وهل يمكن تحرير الواقع 
بغير تحريــر الفكر؟ ! فالقضية إذًا ال يمكن أن تقتصــر على التحرير المعرفي 
الذي اســتهدفه الجابــري، إذ إن هناك تشــابكاً ضرورياً بين هذيــن الُبعدين 
للتحرير اإلنساني 1. هذا فضًال عن أن الجابري قد اعتبر أن ثمة نقطة انطالق 
تراثية في مشروعه للتحديث والتجديد في الفكر العربي، وهي المشروع الثقافي 
األندلسي المتمثل أساساً في ابن حزم والشاطبي وابن رشد وابن خلدون، أي في 
االتجاه العقلي التقدمي بشــكٍل عام 2. وهذا األمر من قبــل الجابري قد يوحي 
ـ على حد تعبير العالم ـ بالعودة مرة أخرى إلى الفكر الســلفي القياسي الذي 
يجعل من محددات التحرر عنده محددات إبستمولوجية معرفية تتضمن استمرارية 
أكثر مــا هي محددات موضوعية أساســاً. إنهــا محددات عقالنيــة معرفية لها 

األولوية لدى صاحبها على الواقع إن لم تكن مفصولة عنه 3.
وبعيدًا عن هذه االتهامات واالنتقادات التي وجهت إلى محاولة الجابري 
التجديدية في الفكر العربي المعاصر، فإنه رغم محاولته فك االشــتباك أو 
رفع التناقض بين المعتقد الديني وبين التفكير العقالني، لكنها محكوم عليها 
شــأن غيرها من المحاوالت التوفيقية المماثلة بالفشــل. وتاريخ علم الكالم 
والفلسفة اإلســالمية وهو تاريخ التوفيق بين العقيدة اإلسالمية وبين التفكير 

العقالني شاهد على ذلك في نظر عاطف أحمد 4.

انظر: محمود أمين العالــم: الفكر العربي بيــن الخصوصية والكونية، دار المســتقبل العربي  1 ـ 
بالقاهرة، الطبعة األولى 1996م، ص 195.

المصدر السابق نفسه. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 195 - 196. 3 ـ 

عاطف أحمد: نقد العقــل العربي: قراءة في «التكوين» و«البنية»، دراســة منشــورة في كتاب  4 ـ 
قضايا فكرية، سبقت اإلشارة إليه، ص 85.
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أما مشــروع حســن حنفي فهو يعد بالفعــل أكبر وأضخــم محاولة فكرية 
متكاملة لتحليل التراث العربي باستخدام مناهج عدة أبرزها المنهجان الظاهري 
والبنيــوي ومحاولة تثويــره؛ حيث بدأ المشــروع بمقدمته النظريــة في كتاب 
«التراث والتجديد ـ موقفنا من التراث القديم» ثم اتسع لتشمل تطيبقاته «من 
العقيدة إلى الثورة» بإعادة بناء علم أصول الدين في خمســة مجلدات، و«من 
النقل إلى اإلبداع» إلعادة بناء علوم الحكمة في تسعة أجزاء، و«من النص إلى 
الواقع» في مجلدين إلعــادة بناء العلوم النقلية العقليــة، ثم «من الفناء إلى 
البقاء» في مجلدين إلعادة بناء علم النصوص كتاريخ وكطريق. أضف إلى ذلك 

تأسيسه لعلم االستغراب في مقابل علم االستشراق 
الغربي في كتابه «مقدمة في علم االستغراب»، هذا 
عدا كتاباته ودراساته التي تنسل كلها وتتقاطع مع 
هــذه الكتابــات التأسيســية لمشــروعه الفكري 
الضخم، مثل «هموم الفكر والوطن» في جزأين، 
و«الدين والثورة في مصر» في ثمانية أجزاء، ومن 
قبلهما «قضايا معاصرة» في جزأين، و«دراســات 
إسالمية» و«دراسات فلسفية». وغير هذه المؤلفات 
وتلك عــدة مؤلفات أخــرى بالعربيــة واإلنجليزية 

والفرنســية وهي كلها تخدم وتتقاطع مع هذا المشروع الفكري الضخم الذي 
يفكرنا في ضخامته بالمشاريع الفكرية التراثية الكبرى عند فالسفة اإلسالم 

في عصوره الزاهرة عند الفارابي وابن سينا وابن رشد.
ومع ذلك فإن هذا المشــروع الفكري الضخم رغم مــا كتب عنه من 
دراســات ورســائل علمية، ورغم ما تم حوله من نــدوات ومؤتمرات إال أن 
صاحبه يشكو من عدم وجود مراجعات دقيقة تفصيلية إما لتضخم المجلدات 
مما يجعل قراءتها يحتاج إلى وقت طويل أو نقص في االهتمام أو لغياب في 
الرؤية أو لروح العصر 1، وفي ذات الوقت يرصد الكثير من االنتقادات التي 

حسن حنفي: من النص إلى الواقع ـ الجزء األول ـ تكوين النص، مركز الكتاب للنشر بالقاهرة،  1 ـ 
الطبعة األولى، 2004م، ص 9.
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وجهت إلى بعض أجزاء من مشــروعه مثل ما قيل حــول «من العقيدة إلى 
الثورة» و«من النقل إلى اإلبداع» من أنه أيديولوجي وليس علمياً، خطابي 
وليس برهانياً، يريد تثوير النص أكثر مما يريد تغيير الواقع، فضًال عن أن 
المنهج الذي اتخذه هو منهج تحليل المضمون ينتهي إلى نوع من الصورية 
والشــكالنية، ولم يظهر فيه اإلبداع إال متشظياً متناثًرا جزئًيا في كل نص 
على حدة ولدى كل فيلسوف كجزيرة منعزلة من دون نظرية شاملة لإلبداع 
الفلســفي. إنه عموماً أقرب إلى النقل منه إلى اإلبداع، وغلب فيه القديم 
على الجديد، وتوارى تطوير اإلبداع القديم إلى اإلبداع الجديد، وزيادة على 
كل ذلك فقد غرق «من النقل إلى اإلبــداع» في اللحظة القديمة من دون 

نقلها إلى اللحظة الحديثة، اللحظة الغربية 1.
وبوجٍه عام فإن محاولة حســن حنفي في مشــروعه الضخم هذا قد غلب 
عليها بالفعل تحليل التراث إما بغرض تثويره أو أنسنته في التراث والتجديد 
بكل أجزائه ومجلداته، أو تحليل الفكر الغربي بغرض وضعه في دائرة التهميش 
والتقويس في «مقدمة في علم االستغراب». وإذا استخدمنا المنهج اإلحصائي 
الذي عادًة ما يستخدمه د. حسن حنفي وطبقناه على ما كتبه سنجد أن النسبة 
الغالبة بالفعل هي لصالح التراث وليس لصالح المعاصرة. وإذا تجاوزنا عن 
ما يعنيه بالتراث وما يعنيه بالمعاصرة فإن ثنائية التراث والتجديد أو األصالة 
والمعاصرة ال تزال قابعة في عقله مؤثرة بشدة على مسيرة فكره ويظل عيبها 
الرئيســي كما ألمح إليها نقاده أنه لم يحدث التــوازن المطلوب بين التراث 
والتجديد، ومال في كتاباته إلى التراث ميًال شديدًا لدرجة أنه كان يغرقنا في 

تفصيالته بشروحها وتلخيصاتها وجوامعها وهوامشها 2.
أما المشروع الفكري للطيّب تيزيني الذي اعترف صاحبه من البداية بأنه 
«ال يمثل مرحلــة تبدأ من الصفر وتنتهــي بالمائة، فهناك دراســات وأبحاث 
ومقاالت حددت منذ مطلع ســتينات هذا القرن (القرن العشــرون) تبرز فيها 

المرجع السابق، ص 10 - 16. 1 ـ 
مصطفى النشــار: ثقافة التقــدم وتحديث مصر، الدار المصرية الســعودية للطباعة والنشــر  2 ـ 

والتوزيع بالقاهرة 2005م، ص 147 - 148.
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بأشكاٍل مختلفة وبدرجات متواترة بين القوة والضعف بضعة إرهاصات وطموحات 
هذه الرؤية الجديدة» 1، إال أنه نظر إلى هذه الدراسات السابقة على أنها أحد 
أســباب معاناة الفكر العربي المعاصر، حيث «عانى التاريخ والتراث العربي 
زمناً طويًال من مجموعة من وجهات النظر الالتاريخية الالتراثية، برزت بصيغ 
متعددة، دينيــة، وقومية، وعلميــة ليبرالية، وتلفيقية وعدميــة، كان منها من 

يرفضه كلياً ودفعة واحدة ومنها من يأخذ به كلياً ودفعة واحدة» 2.
ومن ثم فقد ادعى أنه سيدرس هذا التراث ضمن مشروع ينطلق من رؤية 
جديدة تتحــرك خصوصاً ضمن أفــق تاريخي جدلي مادي، إنــه يتبنى رؤية 

ماركســية جدلية ترفــض القول ببدايــة ونهاية 
مطلقتين في العمل الفكري الثقافي، ذلك ألن ما 
يبدو لنــا أنه يمثــل بداية «مطلقــة» يحتوي في 
ثناياه في حقيقة األمر عناصر من البنى الفكرية 
السابقة، وما يبدو لنا كذلك أنه نهاية «مطلقة» 

يمثل باعتباره تمهيدًا لبنية فكرية الحقة» 3.
وعلــى الرغم من أن تيزيني يصف مشــروعه 
ودراســاته حوله بأنها «اختراقات» يتحدد هدفها 
إجماالً فــي االقتراب من مشــكالت الفكر العربي 
لتشخيص أزمته ووصف وضعيته وتحديد اإليجابي 

والســلبي في هذه الوضعية والســعي إلى طرح البديل المنهجــي الذي يمكن 
بواســطته تجاوز الحالة الراهنة لهذا الفكر واالنطــالق إلى آفاق رحبة تتوفر 
فيها إمكانيات تحقيق الوطن العربي وحدته القوية التقدمية، وتقدمه االجتماعي 

التاريخي وانتقاله من حالة التخلف الذي تتلبسه 4.

طيب تيزيني، من التراث إلى الثورة، سبقت اإلشارة إليه، ص 14. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 15. 2 ـ 
المصدر السابق، ص 14. 3 ـ 

فتحي أبــو العينين: على طريق الوضــوح المنهجي، كتابات في الفلســفة والفكر العربي للطيب  4 ـ 
تيزيني، كتاب «قضايا فكرية»، السابق اإلشارة غليه، ص 549.
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والحقيقة أنه على الرغم من أن سمو هذا الهدف الذي سعى إليه تيزيني 
ومشروعه الفكري إال أن الواقع أنه اتبع في نظر نقاده منهجاً تاريخياً أقرب 
إل الوضعيــة والنزعة التاريخية منه إلى الجدلية وركز تركيزًا شــديدًا على 

الماضي والبواكير األولى أكثر من الحاضر والمستقبل 1.
إن هذه االنتقــادات وغيرها كثيــر تواجه هذه المشــاريع الفكرية من 
مفكرينا العرب المعاصرين، فهي كلها تنحاز إلى الماضي وتعاني ـ على حد 
تعبير محمود أمين العالم ـ الهشاشة النظرية، وهذا ما جعله إجماالً يؤكد 
على «أننا ال نزال أحوج ما نكون إلى فكر نظري نقدي تأسيسي وخاصة في 
هذه المرحلة مــن حياتنــا العربية المعاصــرة التي يتفاقم فيها التشــتت 
والتفكك والتسطح واالغتراب والتخلّف في الفكر والواقع على السواء، على 
حين يتفجر عصرنــا بمنجزات معرفية وتكنولوجية باهرة تكاد تشــكل نقلة 

جديدة في حضارة اإلنسانية» 2.
ولقد كان حســن حنفي وهو أحد أصحاب هذه المشاريع على حق حينما 
قال في «حصار الزمن»: إن الفكر العربي المعاصر حتى الثوري منه ال يزال 
في جانب، والجماهير العربية في جانب آخــر؛ إذ إن هذا الفكر في رأيه ال 
يحركه فقر وال جوع وال قهر داخلي وال عــدوان خارجي، ال ثأرًا لكرامته وال 
استردادًا لحق. لقد كان على حق حينما تساءل: كيف يستطيع الفكر الفلسفي 
العربي أن يواجه قضية سلبية الجماهير وال مباالتها من دون أن يجد المبررات 

لعجزه في سعي الناس وراء لقمة العيش وبحثها عن الرزق؟! 3

:6>��ً<�: ا��2� ا�1�%� ا��X�1� وا���!�

ولعل السؤال اآلن: إذا كان هذا حال الفكر العربي إزاء مشكالت الواقع 
وعجزه عن التعامل مع قضايا الناس ومشكالتهم، فماذا عن المستقبل؟ !

حسن حنفي: حصار الزمن ـ الحاضر (إشكاالت)، مركز الكتاب للنشر بالقاهرة، 2004م، ص 184. 1 ـ 
محمــود أمين العالم، الهشاشــة النظريــة في الفكر العربــي المعاصر، ضمن كتــاب «قضايا  2 ـ 

فكرية»، السابق اإلشارة إليه، ص 9.
حسن حنفي: حصار الزمن، سبقت اإلشارة إليه، ص 117. 3 ـ 



373

والمستقبل المعاصرة  العربية  الفكرية  المشاريع 

يجيبنا عن هذا السؤال محمد عابد الجابري وهو أحد أصحاب المشاريع 
في الفكر العربي المعاصر إن غياب المســتقبل يرجع في رأيه إلى غياب أو 
عدم وجود فلسفة للتاريخ لدينا، وذلك ألن فلسفة التاريخ تقوم في جوهرها 
على اكتشاف العقل في التاريخ 1، وإذا صح أن «ظهور العقل كامًال لم يتحقق 
في التجربة الحضارية العربية اإلســالمية إال مع ابن رشد أو مع ابن خلدون 
سليل ابن رشد، فإن كل ذلك يمثل «المســتقبل الماضي». ومن ثَم فالسؤال 
لديه هو: ما حاجتنا إلى مشــروع مســتقبلنا الماضي، فنحن نعيش في عصر 
يختلف كل شيء فيه عّما تم أو كان يمكن أن يتّم في الماضي، ماضينا نحن ! 

لماذا ال نتجه على المستقبل؟ 2.
إنه مع اإلقرار بعدم وجود فلسفة للتاريخ رغم 
اعترافه بأن العقل في التاريخ يمثل في الحضارة 
العربية اإلســالمية لحظة وجود «ابن رشــد» في 
القرن الثاني عشر، وبعده «ابن خلدون» في القرن 
الرابع عشر، وهذا في حد ذاته يمثل تناقضاً في 
الرؤيــة؛ فهــل نحــن أمــة «فــي التاريــخ» أم 
«خارجه»؟ ! إنه لو واصــل تأمالته عبر النظرية 
الهيغيليــة التــي تعبر عنهــا عبــارة «العقل في 

التاريــخ»، فإنه لم يتحقــق لدينا حتى مع ابن رشــد وابن خلــدون «العقل 
التاريخي» ! إذ إنه بحسب الرؤية الهيغلية فإن العقل في التاريخ لم يتمثّل إال 
لدى األُمة األلمانية والعالم الجرماني في عصر هيغل، وما قبلها كان مجرد 

تمهيدات لهذه المرحلة التي تمثل قمة الوعي والعقالنية في التاريخ 3.

انظر: هيغل: محاضرات في فلســفة التاريخ ـ الجزء األول ـ العقل في التاريخ، ترجمة د. إمام  1 ـ 
عبد الفتاح إمام، دار التنوير ببيروت، الطبعة الثانية، 1983م، ص 194.

محمد عابد الجابري، المشــروع الحضاري العربي بين فلسفة التاريخ وعلم المستقبالت، ضمن  2 ـ 
كتابه: إشــكاليات الفكر العربــي المعاصر، مركز دراســات الوحدة العربية، بيــروت ـ لبنان، 

الطبعة الثاية 1990م، ص 119 - 120.
المصدر السابق، ص 120. 3 ـ 
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يبدو أن الجابري مع هيغــل في اعتبارنا أُمة لم يكتمل لديها الوعي 
ولم تصل إلى درجة النضج العقلي الذي يؤهلها ألن يتحقق لديها «العقل 
في التاريخ» بعد. ومن ثم فهو يرى أننا لم نكن نملك فلسفة للتاريخ من 
قبل، كما أننا لســنا قادرين على التعامل مع علم المســتقبليات اآلن؟! 
ويعزو ذلك إلى أن «علم المســتقبالت» كما يطبق في الغرب اليوم هو 
بالنســبة لنا نحن شــعوب العالم الثالث علم مخيف ويبشــر بالكارثة، 
باالنحطاط واالنقراض؛ ذلك أن االنطالق من معطيات الحاضر، حاضرنا 
العربي الذي يســود فيه التمزق االجتماعي والتخلف الفكري وتطغى فيه 
األمية والجهل ويهيمن فيه الصوت الواحد المستبد، إن االنطالق من هذا 
الحاضر الخاضع كذلك للهيمنة اإلمبريالية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 
ـ «علم المستقبالت»، وال ألي علم آخر  وأيديولوجياً، ال يمكن أن يسمح ل
يعترف بمعطيات الواقع الراهن كحقائق موضوعية نهائية ويعمل بالتالي 
على إســقاط ممكناتها على الغــد القريــب والبعيد أن يقــّدم لنا عن 
المســتقبل إال صورة طبق األصل من الماضي نفســه، إن لم يكن أكثر 
شؤماً وأشد إيالماً، فهي في جميع األحوال ال تبعث على األمل وال تحفز 
على العمل. إن علم المســتقبليات كما يمارس في أوروبا وكما يستنسخه 
بعضنا هو أشبه بالحاسوب يرد إليك بضاعتك نفسها وفي قوالب جديدة 
إذا شــئت، ولكنه ال يســتطيع قط أن يعطيك بضاعة جديــدة، وبما أن 
بضاعتنــا الراهنة يحكمها التخلــف والتبعية، فإن «علم المســتقبليات» 
األوروبي الموطن الوضعي االتجاه، إذا طبق في بلد كبلداننا ال يمكن أن 
يفعل شيئاً آخر غير أن يرد إلينا بضاعتنا في قوالب جديدة نعم، ولكن 

مع المضمون نفسه: التخلف والتبعية  1.
إن هذه النغمة التشــاؤمية الجابرية ســواء من ناحية عدم اهتمامنا 
وامتالكنا فلسفة للتاريخ، أو من ناحية أنه ال ينفع معنا علم المستقبليات 
الغربي، تتناقض هي األخرى مع دعوته في الوقت نفسه إلى أننا «بحاجة 

المصدر السابق، ص 123. 1 ـ 
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إلى علم مستقبليات خاص بنا، علم يبشر باألمل ويحفز على العمل، نحن 
بحاجة إلى أن نعيش مستقبلنا في حاضرنا متكئين على ماضينا ولكن ال 
كمجرد حلــم نهضوي مهلهل قابــل للتفكك والتبخر تحــت أي صدمة أو 
كابوس، بل كحلم فلســفي عنيد، حلم يصر على تحويل التاريخ، تاريخنا 
نحن إلى عقل يسود ويحكم وتحويل العقل، عقلنا نحن إلى تاريخ يتحرك 

ويصير» 1.
والســؤال اآلن: هل فقد الجابري فينا األمل، أم أنه قادر على بعثه 
فينا بهذه الفقرة الحماسية من أننا بحاجة إلى علم مستقبليات خاص بنا 

نصل بــه إلى عقل يســود ويحكــم ـ وتحويل 
العقل، عقلنا نحن إلى تاريخ يتحرك ويصير؟ ! 
الحقيقة أن هذه العبارات اإلنشــائية عن هذا 
العلم الجابري بتأسيس علم مستقبليات عربي 
ال جدوى منها ألنها ال تزال في نهاياتها تتخذ 
من الرؤية الهيغلية ـ وهي رؤية غربية أيًضا ـ 
أساساً لها . فضًال عن أنه ينبغي لمن قّدم هذه 
العبارات بوجهيها التشــاؤمي والحماســي أن 
يقّدم لنا معالم لهذه الرؤيــة الجديدة لعلم 

المستقبليات العربي بعيدًا عن تلك الرؤية الغربية التي رأى أنها ال تصلح 
لنا؛ إذ إنّ مــا انتهى إليه، اعتبره مطالب للمســتقبل العربي وأساســاً 
للمشروع الحضاري العربي المســتقبلي لم تتعد هذه األهداف الثالثة: 
الوحدة، التمدين، العقلنة  2. وهذه المطالب الثالثة لو دققنا النظر فيها 
سنجد أنها هي ذاتها أهداف الحداثة الغربية ومقوماتها في آن معاً. فهل 
بهــذه المطالب تكــون الرؤية المســتقبلية العربية مختلفــًة عن الرؤية 

الغربية؟!

المصدر السابق، ص 120. 1 ـ 

المصدر السابق، ص 123. 2 ـ 
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إن ما قّدمه الجابري من رؤية لمطالب المســتقبل بالنسبة للمشروع 
الحضاري العربي إذًا هي ذاتها التي صنعها المشروع الحضاري الغربي 
علــى أرض الواقع. فهــل نحن نملك اآلن ـ وبحســب رؤيته هــو ـ آليات 
التحــرك نحو تحقيق هذه األهــداف أم أن بضاعتنا ســترد إلينا إذا ما 
انطلقنا كما قال هو من حاضرنا المتخلف والتابع؟! ولن نستطيع بالتالي 

إضافة أي جديد !
الحقيقة أن مقدمات الجابري وتحليالته يشوبها التناقض ومن ثم فهي 

تؤدي إلى نتيجة تشاؤمية ال تجدي معها هذه النغمة التفاؤلية.
إن علم المستقبليات بالنسبة لنا هو في اإلجابة على التساؤالت التي 
طرحها حسن حنفي حول إشــكاليات الفكر العربي، فاإلشكالية الرئيسية 
فيه تتمثّل في كيف يستطيع الفكر العربي المستقبلي أن يساهم في اعتماد 
األُمة على نفسها في الغذاء والسالح والتعليم، وأن تطعم نفسها وأن تدافع 
عن نفسها بقدراتها الذاتية، وأن تبدع ذاتياً علمها كما تبدع سائر األُمم 
بدالً من هجرة العقول إلى الخارج أو إحباطها في الداخل؟ كيف يستطيع 

الفكر العربي أن يصوغ فلسفة في االستقالل الذاتي لإلرادة؟ 1.
ولعله هو نفسه قد أجاب على هذه التساؤالت حينما قال إن التحدي 
الرئيسي للفكر العربي المستقبلي هو صياغة فلسفة جديدة للتاريخ للحظة 
الراهنة فــي نهاية القــرن الرابع عشــر وبداية القرن الخامس عشــر 
الهجري، فبعد أن أرخ ابن خلدون للقرون الســبعة األولى مبيناً أســباب 
االنهيار، نؤرخ نحن لشــروط النهضة في مسار أكثر شموالً للتاريخ تضع 
األنا ذاتها فيه في عالقتها مع نفســها وعالقتها باآلخر. عندئٍذ سيتجاوز 
الفكر العربــي الراهن المعطيات ويضع نفســه في التاريــخ. ولما كان 
الحامل للفكــر العربي الفلســفي الحالي والمســتقبلي هو المؤسســات 

حســن حنفي: مســتقبل الفكر الفلســفي العربي في عالم متغير، ضمن كتاب «حصار الزمن»  1 ـ 
سبقت اإلشارة إليه، ص 186 - 187.
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التعليمية والثقافية، والمدارس والجامعات والجمعيات الفلسفية واإلعالم 
الوطني، فعلى كل هذه المؤسســات أن تشارك في صنع هذا التجاوز؛ إذ 
ال وجود لفكر فلســفي عربي مســتقبلي من دون تغيير لدور المؤسسات؛ 
فالفكر الفلســفي إبداع فردي ولكنه يكون أنجح وأكثر فعالية بمشــاركة 

المؤسسات العلمية والثقافية في صنعه 1.

Fـ�,�ـ;:

وخالصة القول إن هذه المشاريع الفكرية 
العربية المعاصرة وخاصة التوفيقية منها وقعت 
في فخين كالهما ُمر وجعل خروجنا من النفق 

المظلم صعباً وملتبساً.
أولهما: فخ التركيز على تحليل التراث في 
محاولة مســتميتة من أصحاب هذه المشــاريع 
لتثويره أو تحديثه أو علــى وجه اإلجمال جعله 
قابًال للحياة وللمواءمة فــي هذا العصر الذي 
نعيشــه. وهذا أمر في غايــة الصعوبة ألنه ال 
يمكن بأي حال أن نحيا الحاضر بالماضي رغم 

كل ما فيه من عوامل دافعة للتقدم وال تقف عائقاً أبدًا أمام تحقيقه، ولم 
تضع أبدًا أي قيود على النهضة والتقدم المراد.

ثانيها: إن هذا التركيز على تحليل التراث جعلهم يقعون في فخ نسيان 
المســتقبل والغفلة عــن أن التفكير في المســتقبل واالنشــغال بقضاياه 
ومستجداته على كافة األصعدة هو ما سيتطور بمقتضاه الحاضر. وهو في 
الوقت ذاته ما كان سيخلّصنا من الوقوع في براثن هذه اإلشكالية الزائفة، 
إشــكالية التوفيق بين األصالة والمعاصرة، بين التــراث والتجديد، بين 

المصدر السابق، ص 188 - 190. 1 ـ 
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الحكمة والشــريعة، بين العقــل والنقل.. الخ، فهذه اإلشــكالية بصورها 
المختلفة قد تجاوزها الزمن، وتجاوزتها كل العقول العربية التي تعي أنها 
تعيش العصــر الحاضر بكل ما فيه من مناهج ونظريــات فكرية وعلمية، 
وبكل ما فيه من مظاهر للحياة ومخترعات وإبداعات سهلت الحياة وجعلتها 
في الوقت ذاته أكثر تعقيدًا وأكثر تأثيرًا على الحياة اإلنســانية الطبيعية 
السوية، وهي في الوقت ذاته كما في صفتها اللصيقة بها «عقول عربية» 
تتحّدث العربية وتدين بالدين اإلسالمي أو حتى غيره من األديان السماوية 
وهي بالتالي ال يمكنها بأي حال االنحالل عن هويتها الحضارية والذوبان 

في أي هوية أخرى.
لقد آن األوان إذًا أن نتجاوز كل المشاريع الفكرية العربية المعاصرة 
سواء ارتمت في أحضان الفكر الغربي وحاولت استنباته في البيئة العربية 
وهي غير بيئته ولن ينبت الزرع قوياً ومثمــرًا حقاً في بيئة غير بيئته، أو 
عادت إلى التراث لتنهل منه وتتصور أنه يمكن أن يعود بحذافيره لنحياه 
في عصرنا، إذ ال يمكن لعقارب الســاعة أن تعود إلــى الوراء وأن يحيا 
المعاصرون حياة أسالفهم بقضها وقضيضها مهما حاول من ال يزال يحاول 
اســتعادة الماضي في الحاضــر. كمــا أن التوفيق بين هذيــن البديلين 
ووضعهما إلــى جوار بعض يعــد تلفيقــاً ال قيمة له ومضيعــة للوقت في 
اســتجالء قيم الماضي التي نريد أن نســتعيدها ألنه حتى لو نجحنا في 
اســتجالئها وأردنا النهوض من خاللها فلن تكــون مثلما كانت ولن تعود 

بنفس صورتها القديمة دافعة للتقدم بصورته المعاصرة.
ولكل ذلك أقول بكل بســاطة إن التفكير في المســتقبل واالنشــغال 
بقضاياه بعيــدًا عن االلتفات إلــى الوراء هو ما ســنصنع به ومن خالله 
التقدم من دون أن ننســلخ عن تاريخنا وهويتنا ومــن دون أن نذوب في 
حضارة ليست حضارتنا. إننا سنصنع مســتقبلنا بقيم العصر وآلياته في 
الوقت ذاته الذي ال نملك فيه اإلقالع عن ذاتيتنا وهويتنا، والمسألة هنا 
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ليست مجرد كالم نظري، بل هي واقع نعيشه ونسعى لتحقيق التقّدم في 
إطاره؛ فالوعــي بالتاريخ ليس مجرد وعي نظري، بل قد يكون وعي كامن 
في الذات يوقظه متطلبات اللحظة الراهنة في عالقتها بما تريد تحقيقه 
من تقّدم في المستقبل، وأنا سأظل أنا؛ أنا الذي أعيش اللحظة وأنا الذي 
يرسم الطريق لصناعة الغد بآليات الحاضر األكثر تقدماً وفعالية بصرف 
النظر عن مصدرها ومن أبدعها ! ! تلك هي القضية وذلك هو التحدي. إنه 

التفكير في المستقبل ممتلكين إلرادة التحدي وإلرادة صنع التقّدم.
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■  باحث في الفكر اإلسالمي وحوار األديان والحضارات، المغرب.

تتلّخص األطروحة األساسية لهذه المقالة في االعتقاد بأن 
أصَل عالقة األُمة اإلســالمية ـ أو لنقُل تجــاوزًا: الدولة 
اإلســالمية ـ بغيرها من األُمم والدول ـ التي ال تدين باإلســالم ـ 

السلُم ال الحرب.
ننطلق ـ في ســبيل إثبــات صحة هذا الطرح ـ مــن القول بأن 
اإلســالم قد ظهر في زمن عدم االعتراف باآلخــر دينياً وحضارياً، 
فالحضارات التي سبقت اإلسالم (الفرعونية، اإلغريقية، الرومانية) 
بقدر ما قّدمت من نفع لإلنســانية على المستوى المادي أكدت في 
المجال االجتماعي على مبادئ االســتعباد التــي حكمت على اآلخر 

بالدونية واالحتقار واإللغاء.
بعد مجيء الديانة اليهودية ـ وبعد تحريفها ـ ثم تطويع النّص 
الديني إلثبات التفوق اليهودي على كل األُمم، باعتبارهم شعب اهللا 
، الشعب الذي سّخرت له  المختار، الشعب الخاص والمقدس للرب
كل األُمم لخدمته «وواعدك الرب أن تكون له شعباً خاصاً كما قال 
لك... وأن يجعلك مستعلياً على جميع القبائل التي تحملها في الثناء 

■ ا�X�7�ي    ��N�
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واالسم والبهاء وأن تكون شعباً مقدســاً للرب إلهك كما قال» 1، «وألنك أنت 
شــعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخّص 

من جميع الشعوب الذين على وجه األرض» 2.
وكذلك الشأن بالنسبة للديانة المســيحية وبعد تحريفها، أعلنت حربها 
ضد اآلخر، وقصرت مهمة المسيح في حمل السيف؛ إذ نقرأ: «ال تظنوا أني 
جئُت ألحمل سالماً بل سيفاً، جئت ألفرق بين االبن وأبيه والبنت وأُمها والكَنِة 

وحماتها، ويكون أعداء اإلنسان أهل بيته» 3.
«وألن المجتمعات التي تقّدمت اإلســالم مجتمعــات حروب وعنف فقد 
وجه اإلســالم أول نداء عالمي للســالم إلى كافة البشــر مخاطباً األُسرة 
العالمية بقولــه: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [البقرة: 208] 4 
نداء تحتمه وتقتضيه الخصائص الذاتية والســمات الكلية التي تتصف بها 
األمة اإلســالمية والتي تتحصل في كونها أُمة الخروج والشهادة والوسطية 

والعالمية…
بناءً على هذه المسلّمة، جاءت نصوص القرآن الكريم متضمنة لمجموعة 
من المبادئ واألصول، باعتبارها محددات منهاجية يقوم عليها بناء السالم في 
اإلسالم، وتنظم عالقة المسلمين بغيرهم، وترسم حدود هذه العالقة، وتضبط 
حركتها، وتوجه مســارها نحو تحقيــق معاني اإلخاء والعدل والمســاواة في 
العالقات اإلنســانية؛ ليتحقق السلم والسالم لإلنســان في القرية العالمية. 
ليثور التساؤل حول ماهية هذه المبادئ التي تشكل األطر المرجعية، والوحدة 

القياسية التي يتم االحتكام إليها في شأن تقديم ذلك؟
باســتقراء آيات القرآن الكريم المتعلّقة بأصول الرؤيــة القرآنية للعالم 

العهد القديم، سفر التثنية، اإلصحاح 26، الفقرتان 18 - 19. 1 ـ 
العهد القديم، ِسفر التثنية، اإلصحاح 7، الفقرة 6. 2 ـ 

العهد الجديد، بشارة متّى، اإلصحاح 10، الفقرات 34 - 35 - 36. 3 ـ 
عبد الهادي بوطالب، من قضايا اإلســالم المعاصــر، مطبعة النجاح الجديــدة، البيضاء، ط،  4 ـ 

األولى، 2004م، ص 47.
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والمبادئ الحاكمة للســالم في اإلســالم، يتضح أن تلك األصــول والمبادئ 
تنسجم وخصائص األُمة اإلسالمية؛ إذ تتحصل هذه ـ وبحسبما تشير إليه آيات 
القرآن ـ في مبدأ التوحيد وما يفترضه من نبذ التجزئة والصراع، وما يقتضيه 
من إيمان واعتراف بالديانات الســابقة لإلســالم، مما يقوّي فرص الســالم 
ويدعمها. ومبدأ العالمية وما يقتضيه من دعوة بالتي هي أحســن وحوار بناء 
وانفتاح على اآلخر مما يدعم عالقات التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب 
واألُمم... ومبادئ المســاواة والعدل والحرية باعتبارها الشــروط األساســية 

والضمانات الحقيقة لقيام السلم والسالم بين األفراد والجماعات واألُمم.
إن ما أشــرنا إليه من مبادئ قرآنية حاكمة 
وضابطة لفلســفة السالم في اإلســالم، وموجهة 
لمسار عالقة المسلمين بغيرهم نحو إقامة السالم 
والتعايش الســلمي وتحقيق التفاعل اإليجابي مع 
اآلخر المخالــف ديناً والنقيــض عقدياً؛ يفرض 
 الحديث عن آيات قرآنيــة وأحاديث نبوية تحض
علــى المواجهة بين المســلمين وغيرهم، وإعمال 

السيف في مواجهتهم، من مثل:
قوله تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 x ﴿ :[البقرة: 218]، وقوله تعالى ﴾ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ﴾ μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :[التوبة: 5]، وقوله سبحانه
®¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [األنفال: 39]، وقوله 8 : ﴿ « 
 « ª © ¨ ﴿ : 8 [األنفال: 45]، وقوله ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Y X W V U T S R ﴿ :[األنفال: 60]، وقوله سبحانه ﴾ ¾ ½

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [محمد: 4].
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ومن األحاديث النبوية الداعمة لآليات القرآنية السابقة نقرأ قوله ژ : 
«أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا، 
ويقيموا الصالة، ويؤتوا الـــزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصمـــوا مني دماءهم 
وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهللا» 1. وقوله ژ : «ُبعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى نعبد اهللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي تحت ظل 

رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» 2.
فكيف يستقيم القول بسلمية العالقة بين المسلمين وغيرهم مع وجود هذه 
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشــريفة الداعيــة إلى المواجهة وإعمال 

السيف؟
لقد عالج كثير من الفقهاء والمفسرين هذه اإلشكالية من خالل مقولة 
النســخ 3، التي أثبتت التعارض بين هذه اآليات، وما أسلفنا من آيات قرآنية 

أخرجه مســلم، كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهللا محمد رســول  1 ـ 
اهللا، رقم الحديث 124.

أخرجه أحمد، مسند عبد اهللا بن عمر، رقم الحديث 5115. 2 ـ 
يذكر اللغويون لمادة النســخ عدة معان تدور بين النقل واإلبطال واإلزالة، فيقولون: نســخ زيد  3 ـ 
الكتــاب إذا نقله عن معارضة (مقابلة)، ونســخ النحل إذا نقله من خليــة إلى أخرى، ويقولون: 
نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل محله، ويقولون: نسخت الريح آثار القوم إذا أبطلتها. يقول 
ابن فارس: «النون والســين والخاء أصل واحد، إال أنه مختلف في قياسه، قال قوم: قياسه رفع 
شــيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخرون قياسه تحويل شيء إلى شيء، وكل شيء خلف شيئاً فقد 
انتســخه وانتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب ومنه تناســخ األزمنة والقرون». ابن فارس، 
معجم مقاييس اللغة، تحقيق، عبد الســالم محمد هــارون، دار الفكر، بيــروت، د. ط، د. ت، 
مادة: «نســخ». ج 5، ص 424 - 425. وأمام هذه المعاني المتعددة للمادة نرى اللغويين يختلفون 
في أيها هو المعنى الحقيقي وأيها مجاز له، ثم يتجــاوز هذا الخالف دائرتهم إلى األصوليين 

والمفسرين والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ حين ينقلون عنهم.
فهذا أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنســوخ في القرآن الكريم يقرر أن اشتقاق النسخ 
من شيئين: أحدهما يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله، ونظير هذا «فينسخ اهللا 
ما يلقــي الشــيطان». واآلخر من نســخت الكتــاب إذا نقلته من نســخته، وعلى هذا الناســخ 
والمنسوخ. انظر، مصطفى زيد، النسخ في القرآن، دراسة تشريعية تاريخية نقدية، دار الوفاء، 

المنصورة، ط، الثالثة، 1408هـ/1987م، ج 1، ص 55.
إذا انتقلنا إلى المفسرين فإننا نلحظ المالحظة نفسها، وهو اختالفهم في تحديد حقيقة النسخ 
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تعّد أصل العالقة بين المسلمين وغيرهم السلم ال الحرب. وذلك من خالل 
قولهم بآية السيف 1. التي حكم القائلون بها بنسخها لخمس وسبعين آية من 
اآليــات الداعية إلــى الصفح والعفو، والرحمة والتعامل بالحســنى وحســن 
الجوار... بما فيها اآليات التي هي من قواعد اإلسالم الكلية ومبادئه العامة 

مثل قوله تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256].

من مجازه، ومن أعجزه ذلك، اكتفى بإيراد آثار تحدد المراد بالنســخ دون ترجيح. فالقرطبي 
في تفســيره يحكم أن حقيقة النســخ اإلبطال واإلزالة. يقول في تفســيره لآلية 106 من سورة 

البقرة: «النسخ في كالم العرب على وجهين:
ـ  أحدهما: النقل، كنقل كتــاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منســوخاً، أعني من اللوح 
المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في الســماء الدنيا، وهــذا ال مدخل له في هذه اآلية، ومنه 

قوله تعالى: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ أي نأمر بنسخه وإثباته.
ـ  الثاني: اإلبطال واإلزالة، وهو المقصود هنا، وهو منقسم في اللغة على ضربين:

·  أحدهما: إبطال الشــيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نســخت الشــمس الظل إذا أذهبته 
وحلت محله، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * ﴾.

·  الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم، نسخت الريح األثر ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: ﴿ k j i h g ﴾. ســورة الحج، اآلية 52. أي يزيله فال يتلى وال 
يثبت في المصحف بدله» القرطبــي، الجامع ألحكام القــرآن، دار الحديث، القاهرة، طبعة 

1413هـ/2002م. ج 1، ص 479 - 480.
وهكذا يمضي المؤلفون في الناســخ والمنسوخ والمفسرون في ســعيهم إلى تحديد معنى النسخ 
لغة قصد تبين حقيقته من مجازه. والراجح عند أغلبهم أن مادة النسخ وضعت لتدل على معنى 

اإلزالة؛ إذ يحكم أكثرهم أن اإلزالة هي المعنى الحقيقي لمادة النسخ في القرآن.
للمزيد من التوسع في معرفة حقيقة النسخ يرجع، إلى:

ـ  جالل الدين بــن عبد الرحمن الســيوطي، اإلتقــان في علوم القــرآن، دار الكتــاب العربي، 
ط 1425هـ/2004م.

ـ  محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القــرآن، دار إحياء التراث العربي، ط 
1412هـ/1995م.

 | { z y x ﴿ :وآية الســيف في أصح األقوال هي قوله تعالى في ســورة التوبة 1 ـ 
 ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
® ¯ °± μ ´ ³ ² ﴾ اآليــة 5. انظــر مصطفى زيد، النســخ فــي القرآن 
الكريم، م. س، ج 2، ص 504. وقد ادعي بأنها هي نفســها منســوخة، وأن اآلية الناســخة لها، 
قوله تعالى: ﴿ [ ^ _ ` a ﴾. ســورة محمد، اآليــة 4. راجع مصطفى زيد، م. س، ج 2، 

ص 16. مما يبين شدة التضارب الحاصل بين العلماء حول النسخ.



386

آفــــاق

القول بآية السيف حدا بالقائلين بها إلى اعتبار الحرب أصل العالقة مع 
المخالــف دينياً والنقيض عقديــاً، وأن الكفر في ذاته ســبب لمقاتلة أهله. 
وعّدوا الكفر مبيحاً لقتل الكافر، ومن ثم فأهل الشرك والكفر مخيرون بين 
خيارين ال ثالث لهما: اإلسالم أو السيف (القتال)، وأما أهل الكتاب ـ ومعهم 
المجوس ـ فإنهم مخيرون بين ثالثة خيارات: اإلسالم، أو الجزية، أو القتال.
بمعنى آخر وبحسب رأي أصحاب هذا االتجاه؛ فإن المشركين إذا بلغتهم 
دعوة اإلســالم فامتنعوا عنها؛ تعيــن قتالهم؛ حتى يكون ذلك إما ســبباً في 

هالكهم أو في دخولهم اإلسالم 1.
وعليه، فال مجال للحـديث عن موادعة أو سلم أو أمان يقوم بين المسلمين 
وغير المسلمـين، وأنـه كما يكون متعـيناً عـلى المسلمين أن يدفعـوا العدو عن 
بالدهـم، فــإن عليهم أيضاً أن يداهمــوه في بالده ما اســتطـاعوا إلى ذلك 
ســبيًال، ال فرق في ذلــك بين أن يكون العـدو قد اكتســب وصـــف العداوة 
بارتكابــه عـدواناً ماديــاً على المســلمين أو بالتحضير واإلعداد لشــن هذا 
العدوان، وبين أن يكون قد اكتـسب هذا الوصف بغير ذلك، ولو كان لمجرد 

رفضه الخضوع لدولة اإلسالم، وبقائه على غير دين اإلسالم.
ومن أبرز من يمثل هذا الـرأي من الفقهاء والمفسرين المتقدمين: اإلمام 
الشافعي، إذ يذهب إلى أن المبـيح للقتـل هو الكفر، وأن ال سبيل أمام الكفار 
لحقن دمائهم وحمـاية أموالهم إال اإليمان باهللا وبرسوله، واستثنى أهل الكتاب 
إذا حصل لهم عهد من المؤمنين. يقول اإلمام الشـافعي: «حقن اهللا الدماء 
ومنـع األموال إال بحقـها، باإليمان باهللا وبرسـوله، أو عـهد من المؤمنين باهللا 
ورسوله ألهل الكتاب، وأباح دماء البالغين من الرجال باالمتناع عن اإليمان؛ 
إذ لم يكــن لهم عهد... والذي أراد اللـه 8 أن يقتلــوا حتى يتوبوا ويقيموا 
الصـالة ويؤتوا الزكـاة أهل األوثان من العـرب وغيرهم الذين ال كتاب لهم. 

انظر، عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، جمعها  1 ـ 
وشــرحها وقّدم لها، محمد عمــارة، هدية مجلة األزهــر المجانية لشــهر ذي القعدة 1432هـ، 

ص 86 وما بعدها.
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 O N M ﴿ : 8 فإن قال قـائل: ما دل على ذلك؟ قيــل له: قال اهللا
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
_ ` / i h g f e d c b ﴾ [التوبة: 29].

فمن لم يزل على الشرك مقيماً لم يتحول عنه إلى اإلسالم فالقتل على 
الرجال دون النساء منهم 1» 2.

وإلى الرأي نفسه يذهب بعض أصحاب اإلمام 
أحمد؛ إذ يقول ابــن قدامة الحنبلي: «ويقاتل من 
ســواهم من الكفار حتى يســلموا» 3. ويدعم هذا 
الرأي اإلمام الشــوكاني بقوله: «أما غزو الكفار 
ومناجــزة أهل الكفــر، وحملهم على اإلســالم أو 
تســليم الجزية أو القتل، فهو معلوم من الضرورة 
الدينية وألجله بعث اهللا رسله وأنزل كتبه، وما زال 
رسول اهللا ژ  منذ بعثه اهللا سبحانه إلى أن قبضه 
إليه جاعًال هذا األمر من أعظم مقاصده ومن أهم 

شؤونه. وأدلة الكتاب والُسنة في هذا ال يتسع لها المقام وال لبعضها» 4.

محمد بن إدريس الشافعي، األم، تحقيق محمد زهري النجار، دار المعرفة، بيروت، ط. الثانية،  1 ـ 
1393هـ/1973م، ج 4، ص 161 وما بعدها.

ومقتضى الدليل عندهم قتل كل كافر، ســواءٌ أكان رجًال أم امرأة وسواءٌ أكان قادرًا على القتال  2 ـ 
أم عاجزًا عنه، وسواء سالمنا أو حاربنا. لكن شرط العقوبة بالقتل أن يكون بالغاً. فالصبيان ال 
يقتلون لذلك. أما النســاء، فمقتضى الدليــل قتلهم، لكن لم يقتلن ألنهن يصرن ســبياً بنفس 
االستيالء عليهن، فلم يقتلن لكونهن ماالً للمسلمين، كما ال تهدم المساكن إذا ملكت. وعلى هذا 
القول: يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر؛ وذلك أن اهللا علّق القتل لكونه مشركاً بقوله: 
﴿ | { ﴾ فيجب قتل كل مشــرك، كما تحرم ذبيحته ومناكحته لمجرد الشرك. شيخ 
اإلســالم ابن تيمية، قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. 
تحقيــق عبد العزيز بن عبــد اهللا آل حمد، مكتبة الملــك فهد الوطنية، الريــاض، ط. األولى، 

1425هـ/2004م، ص 88. وسياق كالم شيخ اإلسالم رد هذه الدعوى وإبطالها.
عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق،  3 ـ 

محمود عبد الوهاب، م. س، ج 9، ص 173.
محمد بن علي الشــوكاني، الســيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، تحقيق، قاســم غالب  4 ـ 

أحمد ومحمود أمين النواوي، دارالكتب العلمية ـ بيروت، 1405هـ، ج 4، ص 518 - 519.

 H$إّن ا���ل %��; ا��
 Wإ� ��% �$'U����% ا�

 6Xب أ�Nر ا��ا�!
 H��Iا�� S� ;-ا�1ال
 ،ً����� q$�7د�7$�ً وا�
 rٌوأّن ا�2�� �� ذا,+ "
����,'; أ_'+!
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وُيعّد الجصاص مبادأة المشــركين القتال من األمور المجمع عليها غير 
المختلــف فيها إذ يقول: «وال نعلم أحدًا من الفقهــاء يحظر قتال من اعتزل 

قتالنا من المشركين، إنما الخالف في جواز ترك قتالهم ال في حظره» 1.
نجد هذا الرأي عند بعض المفســرين أيضاً؛ إذ يؤكد ابن جرير الطبري 
 y x ﴿ :تخيير المشركين بين اإلسالم أو القتل؛ ففي تفسيره لقوله تعالى
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ ﴾ [التوبــة: 5]. يقول: «فاقتلوهم حيث لقيتموهــم من األرض، في الحرم 
وغير الحرم في األشــهر الحرم وغير األشهر الحرم» 2، ﴿ £ ¤ ¥ 
¦ ﴾، يقول الطبري: «واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أســرهم كل طريق 
ومرقب» 3. وأنه «ال يخلى ســبيلهم (أي المشركين والكفار) إال برجوعهم عما 
نهاهم عنه اهللا من الشرك باهللا وجحود نبوة نبيه محمد ژ ، إلى توحيد اهللا 

وإخالص العبادة له وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة» 4؛ أي بعد إسالمهم.
والرأي نفســه نجده عند الحافظ ابن كثير، حيــث يقول: «إنه إذا بلغت 
المشركين دعوة اإلســالم فامتنعوا عنها، مع غلبة المسلمين وقدرتهم عليهم، 
تعين قتالهم حتى يكون ذلك سبباً إما في هالكهم أو في دخولهم اإلسالم» 5.

أحمد بن علــي الرازي الجصاص، أحكام القــرآن، تحقيق محمد الصادق قمحــاوي، دار إحياء  1 ـ 
التراث العربي، طبعة 1405هـ، ج 3، ص 191.

وهو هنا يحكم بأن قوله تعالى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ منســوخة  2 ـ 
وليست محكمة. فيخالف من يقول بأنه ال يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إال بعد أن يقاتل. 
وبه قال مجاهد وطاوس وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو ما رجحه القرطبي مستدالً بحديث 
ابــن عباس حيث قال: قال رســول اهللا ژ  يوم فتح مكــة. «إن هذا البلد حرمــه اهللا يوم خلق 
الســماوات واألرض فهو حرام كلها بحرمة اهللا تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه 
ألحد قبلي، ولم يحل لي إال ســاعة من نهار، فهو حرام حرمه اهللا إلــى يوم القيامة»، أخرجه 

مسلم في كتاب الحج. انظر، القرطبي أحكام القرآن، م. س، ج 1، ص 721 - 722.
ابن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق، هاني الحاج، عماد زكي البارودي،  3 ـ 

خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، طبعة 2004م، ج 10، ص 83.
ابن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، م. س، ج 10، ص 83. 4 ـ 

ابن كثير، تفســير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت 1403هـــ/1983م، ج 2، ص 308 - 310 -  5 ـ 
.337 - 331
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وليس هناك اختالف بين ما ذهبا إليه ـ أي كل من الطبري وابن كثير ـ 
ومــا ذهب إليه القرطبــي بعدهما، فقولــه تعالــى: ﴿ F ﴾ معناه عند 
القرطبي أنه: «أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع. وهو أمر بقتال مطلق 
 H G F ﴿ :ال بشرط أن يبدأ الكفار. ويســتدل القرطبي بقوله تعالى
M L K J I ﴾ [البقــرة: 193]، وقول رسول اهللا ژ : «أُمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولـــوا ال إله إال اهللا» 1. فدلّت اآلية والحديث على أن ســبب 
القتال هو الكفــر؛ ألنه قــال: ﴿ J I H G F ﴾؛ أي كفر، فجعل 

الغاية عدم الكفر» 2.
ويشــير أصحــاب هــذا االتجــاه ـ فقهــاء 
ومفسرين ـ إلى أنه إذا كان ظاهر قوله تعالى في 
 R Q P O N M ﴿ :سورة براءة
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 c b / ` _ ^ ] \
i h g f e d ﴾ [التوبة: 29] يدل 
على أن مقاتلة أهل الكتاب ومعهم المجوس ـ عمًال 
بقوله ژ  في شأن المجوس: «سنوا بهم ُسّنة أهل 
الكتاب» 3 ـ تكون على اإلســالم أو دفع الجزية أو 

القتال؛ فإن الكفار والمشــركين ال يكون لهم بصريح القرآن إال اإلسالم أو 
القتل» 4.

وإنما أسس أصحاب الرأي رأيهم وقواعدهم على أساس أن غير المسلمين 
إذا ُدُعــوا إلى اإلســالم وأُقيمت لهم دالئلــه الحقة وأُبليــت معاذيُرُهم برفع 
الشبهات وإيضاح اآليات كان إصرارهم على خالفهم وإعراضهم عن اإلسالم 

أخرجه مســلم، كتاب اإليمــان، باب األمــر بقتال النــاس حتى يقولــوا ال إلــه إال اهللا محمد  1 ـ 
رسول اهللا، رقم الحديث 124.

القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، م. س، ج 1، ص 723. 2 ـ 
أخرجه مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، برقم 544. 3 ـ 

راجع القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، م. س، ج 2، ص 452. 4 ـ 

أ"b أ�NXب ا��أي 
ا���6U %��4ب -!�ل 
 W'� �_�ا��- �$Y�/ا��
أّن u$� ا���'�$� إذ ُدُ��ا 
 ��إ�W اإل"الم وأُ-$�ـ� �
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�'F Wال��� دا�$;ً
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وآياته، ورفضهــم إجابة دعاته بمثابة إيذان المســلمين بالحرب، فيجب على 
المســلمين أن يســوقوهم إلى الحق قســرًا ما داموا لم يذعنوا له بالحكمة 
والموعظة الحســنة» 1؛ «حتى إذا لم تفلح وسائل القهر بعد أن لم تفلح سبل 
الحكمة لم يكن بد من قتلهم، وقطع دابر شرهم وقاية للمجتمع من ضاللهم، 

كالعضو المصاب إذا تعذر عالجه تكون مصلحة الجسم في بتره» 2.
إجماالً فإن أصحاب هذا االتجاه ـ وفي سعيهم إلى التأكيد على أن األصل 
في عالقة المســلمين بغيرهم هو القتال لعلة الكفــر ـ يجمعون على أن هذا 
األصل يتمتع بأوصاف اإلطالق والعموم والثبات، باستنادهم إلى مقولة النسخ، 
 Ó Ò Ñ ﴿ وأن آية السيف مستندهم في القول بهذا األصل قد نسخت آية
Ô ﴾ حتى صار قتال أهل الشــرك ـ بوصفهم هذا ـ شرعاً عاماً، ال يملكون 

حياله إال اإلسالم أو الهالك» 3.
ويرى ابن العربي المالكــي أن آيات القرآن الكريــم المتعلقة بالقتال 
تشير إلى نوع من التدرج في األحكام وبيان ذلك: «أنه حين كان الرسول ژ  
بمكة ـ على ضراوة العدو وقلة النصير ـ لم يكن القتال مأمورًا به وال حتى 
 t ﴿ :مأذوناً فيه، وإنما هــو الصفح واإلعراض؛ إعمــاالً لقوله تعالى
y x w v u ﴾ [البقــرة: 109]. حتــى إذا هاجر الرســول وقويت 
بالمدينة شوكته أذن في القتال متى كانت المبادأة من المشركين؛ مصداقاً 

لقوله تعالى: ﴿ ! " # $ %& ) ) * * + ❁ 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الحــج: 39، 40]. فلمــا 
ازداد اإلسالم قوة إلى قوة فرض قتال من قاتل دون من لم يقاِتل؛ مصداقاً 
لقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [البقرة: 191]، حتى 
إذا بلغ الغاية بعد بدر، وأصّر الناس مع ذلك على فســادهم، فرض القتال 
 µ ´ ³ ² ﴿ :فرضاً عاماً كما جاء في قوله تعالى

عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، م. س،  1 ـ 
ص 94.

المصدر السابق، ص 90. 2 ـ 
راجع، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، م. س، ج 4، ص 17. 3 ـ 
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 | { z y x ﴿ :[التوبــة: 36]، وقوله تعالــى ﴾ ̧  ¶
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [التوبة: 5] 1.

 وبحســب ابن العربي؛ فإن التدرج في تشريع القتال واألمر به قد تم
على أربع مراحل نََســَخ الالحُق منها السابَق، واســتقر األمر على مبادأة 
الناس بالقتال من أجل الدخول في اإلســالم حيث قال: «فكل خطوة من 
الخطوات األربع نسخت التي قبلها حتى أصبح القتال يساق به الناس إلى 

اإليمان رغم أنوفهم» 2.
إن هذا التصور يثير إشكاالت كثيرة وخطيرة في آٍن، نُجُملها فيما يلي:

أليس فــي القول بالنســخ إخــاللٌ بإطالقية  ـ
القرآن وأحكامه وحســن تفصيله؟ أليس في 
 g f ﴿ :النسخ تعارٌض مع قوله تعالى
n m l k j i h ﴾ [هــود: 1]، 
 d c ❁ a ` _ ﴿ :وقوله ســبحانه
 o n m lk j i h g f e

p ﴾ [فصلت: 41، 42].
أليس فــي القول بالنســخ إقــرار باختالف  ـ

القرآن وتناقض آياته وهو المحال في حقه؛ 
لقوله تعالى: ﴿ X W V U T S R Q P O ﴾ [النساء: 82].

ألم يحكم القرآن بخلود آياته، ويقّر بأن خطابه عالمي إنساني شامل نزل  ـ
ليرسم الطريق الصحيح للبشرية ويعالج مشكالتها، ويضع حلوالً لها في 
ل  كل زمان ومكان، فكيف يمكن والحال هذه أن نعمل بعض اآليات ونعط

بعضها بسبب القول بالنسخ؟

ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط،  1 ـ 
األولى، 1957م، ج 1، ص 102 - 109 - 110.

ابن العربي، م. س، ج 1، ص 110. 2 ـ 
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كيف ننسخ النص القرآني الثابت القطعي بأخبار آحاد؟ وقد أكد العلماء  ـ
عدم جواز نســخ القرآن بأخبــار آحاد وفــي مقدمتهم أولئــك القائلون 

بالنسخ؟
كيف يدَعى النسخ بعد وفاة الرسول ژ  والعلماء قد اشترطوا أن الزمن  ـ

الذي يسوغ فيه نسخ النصوص هو مصدر الرسالة دون ما بعده؟
كيف يتبّدل الوحي ويتحوّل واهللا يحكم بأنه ﴿ 9 : ; > ﴾  ـ

[يونس: 64].

إنها أســئلة تمثل اعتراضات وجيهة عن القول بالنســخ، وتزداد وجاهتها 
بالنظر إلى عــدد اآليات التي حكم القائلون بنســخها؛ إذ «عــّد ابن العربي 
المعافري عدد اآليات المنســوخة مائة آية، خمس وســبعون آية منسوخة بآية 
القتال، وذهب ابن حزم في كتابه (معرفة الناســخ والمنســوخ) إلى أن آيات 
النسخ تبلغ مائتين وأربع عشرة آية، وذهب أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ 
والمنسوخ) إلى أنها تبلغ مائة وأربعاً وثالثين آية، وأوصلها ابن سالمة الضرير 
إلى مائتين وثالث عشرة آية 1، وفي حين أوصلها ابن الجوزي إلى مائتين وسبع 

وأربعين آية» 2، أغلبها منسوخ بآية السيف.
فالقول بآية الســيف يعطل العمل بآيات قرآنية هي مــن القواعد الكلية 
 Ó Ò Ñ ﴿ :والمبادئ العامة في الدين اإلســالمي، من ذلك قولــه تعالى
Ô ﴾ [البقرة: 256]، وقوله ســبحانه: ﴿ 7 8 9 : ; > = < 
?@ F E D C B A ﴾ [يونــس: 99]، وقوله 8 : ﴿ £ 
 f e n c b a ` ﴿ :[الحجر: 85]، وقوله سبحانه ﴾ ¥ ¤

k j i h g ﴾ [فصلت: 34]، وغيرها كثير...
حيث لــم يترك أصحاب القول بالنســخ وخاصة الموســعين فيه آية من 
اآليات القرآنيــة الداعية إلى الصفح والعفو والتســامح والصبــر والمعاملة 

محمد فــاروق النبهان، مقدمة في الدراســات القرآنيــة، وزارة األوقاف المغربيــة، ط، األولى  1 ـ 
1415هـ/1995م، م. س، ص 207.

مصطفى زيد، النسخ في القرآن، م. س، ج 1، ص 235. 2 ـ 
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بالحســنى والدفع بالتي هي أحســن ـ وغير ذلك مما هو مــن أصول مكارم 
األخالق وأّمات الفضائل ـ إال قالوا نسختها آية السيف.

قال ابن العربي: «كل مــا في القرآن من الصفح عــن الكفار، والتولي 
 z y x ﴿ :واإلعراض والكف عنهم، فهو منســوخ بآية السيف، وهي
} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 

[التوبة: 5]. نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية» 1.
نتوقف عند هذا الحد في تتبع مخاطر القول بآية الســيف، خاصة وأن هناك 
دراسة معتبرة للشيخ مصطفى زيد 2 (النسخ في القرآن) 3 قد أغنتنا عن ذلك، بحيث 

رد 5 على األقوال السابقة ردًا علمياً موثقاً.
إن القول بآية السيف كان سبباً في افقار روح 
التسامح التي اتسم بها الخطاب القرآني، األمر 
الذي يدفع الباحث ـ وتأكيدًا منه لسلمية العالقة 
مع اآلخر، ومن ثم تفنيــد ما ذهب إليه أصحاب 
االتجاه األول ـ إلى دراسة آيات القتال الواردة في 
سورة التوبة 4 بما فيها آية الســيف، محاوًال تتبع 
سياق ورودها 5 واستنباط علة القتال فيها، وتحديد 

انظر، جالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، م. س، ص 527. 1 ـ 
مصطفى زيد: هو فضيلة األســتاذ الدكتور مصطفى زيد، ولد سنة 1917م، محافظة كفر الشيخ  2 ـ 
بريف مصر، كان رئيساً لقسم الشريعة اإلســالمية بكلية دار العلم بجامعة القاهرة من 1960م 
إلى 1976م، كما عمل أستاذًا لجميع علوم الشريعة في جامعات مصر، دمشق، بيروت، الخرطوم. 
نة، فلسفة  المدينة المنورة. من مؤلفاته: المصلحة في التشــريع اإلســالمي، دراســات في الس

العبادات في اإلسالم. توفي رحمه اهللا سنة 1398هـ.
المرجع السابق نفسه. 3 ـ 

اقتصرنا على دراســة آيات القتال الواردة في ســورة التوبة من دون غيرها؛ ألن سورة براءة هي  4 ـ 
آخر ما نزل من القرآن بخصوص آيات القتال. وعليه فإذا اســتطعنا تفنيد دعوى نســخها آليات 
المهادنة والموادعة والمســالمة، أعفانا ذلك من دراســة آيات القتال الواردة في ســور قرآنية 

أخرى متقدمة عنها في النزول.
فالســياق يشكل مدخًال منهاجياً رئيســاً للوصول إلى دراســة المعنى وتحديد واستخراج قدرات  5 ـ 

إّن ا���ل %����ن آ�; 
 ً�ا��$H (و
�_�) �Yن "
�� إ���ر روح ا�!���� ا�!� 
 ...�Rآ�ب ا���JIا� ��ا,�� %
و_� �� ���S %�,��ه ا���ل 
 ،�Fاآل S� ;-ا�1ال ;$�'�%
H$اءة آ�; ا���وإ��دة -
.���4 ��
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العالقة بين الجهــاد القتالي الداعية إليه، وأصل عالقة المســلمين بغيرهم 
الذي نؤكد أنه السلم ال الحرب.

ـ افتتح اهللا 8 سورة براءة بقوله سبحانه: ﴿ ! " # $ % & 
 7 6 54 3 2 1 0 / . - , + ❁ ) ( '
 G F E D C B A @ ? > = < ; ❁ 9 8
 YX W V U T S R QP O N M L KJ IH
 h g f e d c b a ` ❁ ^ ] \ [ Z
 x  ❁  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥
 ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ❁ μ
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ
 6 54 3 2 1 0 /. - , + * ) (
 ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7
 Q P O N M ❁ K J I H G F
 cb  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  UT  S  R
 o n m l k j i h ❁ f e d
 ~ } | { z y x w ❁ u t s r qp
 ® ¬ ❁ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے
 º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯
 $ # " ! ❁ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»

النص على استيعاب الوقائع... بل إن اعتبار السياق أضحى من أبرز وأهم محددات داللة النص 
في المجاالت التشــريعية وغيرها، وقد ســاعد اعتماد اعتبار الســياق منهجــاً أصولياً وضابطاً 
مرجعياً على التخفيف من حدة التنافر الذي يحصل عادة بين اللفظ والمعنى. كما ســاعد على 
تالقي آفة تحميل النصوص ما ال قبل لها به. انظر، فاطمة بو سالمة، السياق عند األصوليين: 
المصطلح والمفهوم، مجلة اإلحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، ع. الخامس والعشرون، 

جمادى الثانية 1428هـ/يوليو 2007م، ص 39.
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 1 0/ . - ❁ + * ) ( ' & %
2 3 4 65 7 8 9 ﴾ [التوبة: 1 ـ 15].

تتضمن هذه اآليات أهم ما نزل في شــأن الجهــاد القتالي، فضمنها ما 
ســمي بآيــة الســيف، ﴿ z y x } | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [التوبة: 5] والتي ادعي أنها ناسخة 
لما عداها من آيات القتال؛ حيث فهم منها أن العلة في قتال المشركين هي 

الكفر إذ جعلت انتهاء القتال بتوبتهم وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة.
إال أن قراءة السياق تشير إلى أن اآلية ليست 
كما ُفهمــت؛ فالموضوع والســياق يــدوران حول 
مشركي قريش الذين نقضوا صلح الحديبية الذي 
عقده الرســول ژ  معهم مما أعاد حالة الحرب 

التي كانت قائمًة قبل الصلح.
فالحديث في اآليــات يدور حول فريق خاص 
من المشــركين كان بينهم وبين رسول اهللا عهد 
فنكثــوه وظاهروا علــى المؤمنين، وقــد تضمنت 
اآليات عدة إشارات تؤكد ذلك، كما تؤكد أن آية 

السيف ال تتضمن علة الكفر في القتال وهي:
 • g f e d c b a ` ﴿ :االستثناء في قوله تعالى

 ﴾ v u t s rq p o n m l k j i h
[التوبة: 4]. فقد اســتثنت اآلية من المشركين طائفًة لم يغدروا وبقوا على 

عهودهم.
األمر بإجارة المشــركين إذا طلبوا ذلك، ثم إبالغهم أماكن أمنهم، ولو • 

كان الكفر هو سبب القتال لما كانت هذه الحماية والرعاية للمستأمنين.
أوردت اآليات استثناءً آخر بعد الحديث عن حكم الناكثين في آية السيف • 

وهو: ﴿ ( * + , - ./ 0 1 2 3 54 
6 7 8 9 ﴾ [التوبة: 7].

إّن ا�N��[ �� آ��ت 
"�رة %�اءة أو ا�!�%;، 
��ور 
�ل ���#ٍ �Fصٍ 
 ���� ا��/��Y �$Yن 7$%
 �ٌ�و%$� ر"�ل اهللا �
�27<�ه و`�_�وا
.�$7� �'W ا���ٴ
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ففي هذه اآلية تأكيد وأمر باالســتقامة على العهود ورفض نبذها مع من 
كان وفياً بها.

ذكرت اآليات العلة التي من أجلها استنكر القرآن أن يكون للمشركين عهد • 
 ED C B A @ ? > = < ; ﴿ :عند اهللا ورســوله
 M ﴿ .[8 :التوبــة] ﴾ K J I H G F
Z Y X W V UT S R Q P O N ﴾ [التوبة: 9]. 
 w ﴿ .[10 :التوبة] ﴾ f e d cb a ` _ ^ ] \ ﴿
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ 
 °  ¯  ®  ¬ ﴿ [التوبــة: 12].   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦
 ¼» º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±
 % $ # " ! ❁ Ã Â Á À ¿ ¾ ½

& ' ) ( * + ﴾ [التوبة: 13].
فلو كان الكفر هو العلة فما مكان هذه القرائن التي ذكرتها اآليات والتي 

تجعل القتال ألسباب غير الكفر.
 i h ﴿ :يبقى من اإلشكاالت التي يمكن أن تكون موهمة قوله تعالى
 ﴾ u t s r qp o n m l k j
[التوبة: 11]، فقد جعلــت اآليتان التوبة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ســبباً في 
تخلية سبيل المشركين والكف عنهم، مما يوهم اإللجاء إلى اإلسالم واإلكراه 
عليه؛ لكن بعد أن عرفنا القرائن التي أشــارت إليها اآليات، نتبين أن هاتين 
اآليتين ليستا مورد تعليل؛ إنما تتحدثان عن حالة من حاالت انتهاء الحرب، 
ومآل هــؤالء الناكثين الغادريــن إذا تابوا ورجعوا عن االعتــداء فماذا يكون 

حالهم؟
فقررت اآليات أن اهللا يغفر لهم ما قد سلف، ويصبحون إخوة للمؤمنين، 
بقطع النظر عن كل ما قدموه من إيذاء واعتداء قبل إسالمهم، ولو كان القتال 
ألجل إســالم الكفار وتوبتهم لناقض ذلك ما ذكرته اآليات من إشارات إلى 

أسباب القتال.



397

السيف وشرعة  النسخ 

فاآليات واضحة الداللة على أن الكفر ليس في القتال، إنما للقتال أسباب 
أخرى ترتبط باالعتداء والظلم والخيانة ونكث العهد 1.

 Q P O N M ﴿ :ًـ يأتي بعد ذلك من سورة التوبة أيضا
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

/ i h g f e d c b ﴾ [التوبة: 29].

هذه هي أول آية نزلت في قتال أهل الكتاب، وقد توافق نزولها مع اتجاه 
المســلمين إلى لقــاء الروم في غــزوة تبوك لرد عــدوان القبائــل العربية 

النصرانية على رسول الرسول ژ  وقوافل المسلمين.
وقد حصرت اآلية الذين يقاتلون بطائفة من 
أهل الكتــاب، وذلك من خالل حــرف التبعيض: 
﴿ _ ` / b ﴾، ومــن ثــم يغدو 
األمر بالقتال مقصورًا علــى طائفة منهم اتصفت 
بما ذكرته اآلية من صفات، وليس من لوازم هذه 
الصفات انتفاء صفة أهــل الكتاب عن أصحابها، 
كما أن هذه الصفات ال تشمل جميع أهل الكتاب، 
وكأن اآلية تشير إلى أن من أهل الكتاب من بغى 
واعتــدى ولم يخــف اهللا واليوم اآلخر واســتحل 

الحرام ولم يقبل الحق، وقد أكدت ذلك اآليات التالية التي أوضحت سابقة 
العدوان والصد عن ســبيل اهللا من قبل هؤالء: ﴿ ! " # $ % 
 A ﴿ ،[32 :التوبة] ﴾ / . - , + * ) ( ' &
 L K J I H G F E D C B
P O N M ﴾ [التوبة: 34]. وفي هذا إشــارة إلى مواقف العدوان 
والبغــي التي يقفها بعض أهــل الكتاب، مما ُيَعد ســبباً لألمــر بقتالهم في 

انظر: ـ محمد ســعيد رمضان البوطي، الجهاد في اإلســالم، كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ دار  1 ـ 
الفكر، دمشق، ط، األولى، 1993م، ص 56 - 98 - 101.

ـ مصطفى زيد، النسخ في القرآن، م. س، ج 2، ص 6 وما بعدها.


A�ت آ�; ا�!�%; (29) 
 ����!- r�� ��aا�
�ٍ; �� أ_6 ا�2!�ب.. U�J%
و�� >ّ� �i�و األ�� 
 W'� ًرا�A�� ل�!���%
 ��% ��A,ا ��7� ;ٍ�U�Q
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اآلية 29، لذلك جاءت اآليات التالية تستنفر المسلمين لغزوة تبوك، وتندد 
بالمتقاعس عنها: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

(* + , - . / 0 ﴾ [التوبة: 41].

هذا ولو كان الكفر هو السبب في القتال لجعلت اآلية اإلسالم هو الغاية 
التي ينتهي عندها القتال، لكن اآلية جعلت الجزية هي الغاية.

نخلص من هذا إلى أنــه ال تعارض بين اآلية ومبدأ ســلمية العالقة مع 
اآلخر المخالف دينياً ما لم يبدأ بالهجوم على المسلمين 1.

 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :ـ آية أخرى من سورة التوبة
̧ ﴾ [التوبة: 36].

وردت هذه اآلية في سياق تحريم القتال في األشهر الحرم، وهي صريحة 
في أن القتال مشروع على سبيل المقابلة، «كما يقاتلونكم»؛ أي كما يجتمعون 
لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضــاً إذا حاربتموهم وقاتلوهم بالمثل، 
فكلمة (كافة) ال تشمل غير المقاتلين، واآلية شبيهة بآية سورة التوبة: ﴿ | 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [التوبة: 5] 2.

وتزيد هنا بيان جزئية من القاعدة في القتال وهي أن القتال لمن قاتلنا، 
وكأنها تقــول: إن وصف من أمرناكم بقتالهم متحقق في هؤالء المشــركين؛ 

ألنهم يقاتلونكم كافة فقاتلوهم بمثل صنيعهم» 3.
ـ أخيرًا تأتي هذه اآلية من سورة التوبة: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( * +, - . / 0 1 ﴾ [التوبة: 123].

انظر: ـ محمد سعيد رمضان البوطي، م. س، ص، 58 - 60. 1 ـ 
ـ مصطفى زيد، م. س. ج 2، ص 6 وما بعدها.

ـ عبد الرحمن حللي، حرية االعتقاد في القرآن الكريم: دراســة في إشــكاليات الردة والجهاد 
والجزية، المركز الثقافي العربي، البيضاء، ط، األولى، 2001م. وقد اعتمدنا على هذا الكتاب 

في بعض قضايا بحثنا بشكٍل كبيٍر.
انظر، محمد سعيد رمضان، م. س، ص 59 - 101 - 102. 2 ـ 

المصدر السابق، ص 95. 3 ـ 
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ال تتضمــن هذه اآلية بيان ســبب القتال؛ فهي آية مطلقــة تقيد باآليات 
األخرى المقيدة، أما قوله: ﴿ ( * + ﴾، فهي في سياق اإلرشاد 
إلى خطة حربية تطبق عند نشوء القتال المشروع؛ وذلك بأن يبدأ بقتال العدو 
األقــرب فاألقرب عند تعدد األعداء، وال يمكن أن يفهــم من اآلية أن القائد 
الحربي المسلم يخطط طريقة لغزو العالم فيبدأ باألقرب؛ فاألقرب، ذلك ألن 
المراد بكلمة الكفار ونظائرها ـ إذا أطلقت في القتال ـ المحاربون المعتدون 1.
من خالل تتبعنا لســياق ورود آيات القتال في ســورة التوبة ـ يدخل في 
ذلك آية السيف ـ نتبيّن أنه ال توجد أي آية في القرآن تشير إلى أن القتال 

في اإلسالم ابتدائي، وأنه شرع لحمل الناس على 
اإلسالم بإخراجهم من الكفر.

بل إن آيــات القتال في القــرآن ـ جميعها ـ 
تؤكــد أن القتال إنما شــرع لرفــع الظلم وصد 
العدوان، والدفــاع عن األرض والنفــس، وإنقاذ 

المستضعفين، ونشر السلم والسالم.
إن تتبع دالالت آيات القتال الواردة في سورة 
التوبة ـ وفيها آية الســيف ـ يبيّن أنه ال تعارض 
حاصل بينها وبين اآليات القرآنيــة الداعية إلى 

الســلم والموادعة والمهادنة والصفح والتســامح مع اآلخر المخالف دينياً، 
واالعتراف به وبحقه في االختالف. وإنما آليات القتال مقاصد سامية ال عالقة 
بها بالحرب االبتدائية. وبانتفاء التعارض بين آيات القتال واآليات التي ادعي 

نسخها بها يتم إبطال أهم شرط من شروط النسخ، أال وهو التعارض.
إذ اشترط القائلون بالنسخ لوقوعه شــروطاً أهمها: أنه ال بد في تحقيق 
النسخ من ورود دليلين عن الشارع، وهما متعارضان تعارضاً حقيقياً، ال سبيل 
إلى تالفيه بإمكان الجمع بينهما على أي وجه من وجوه التأويل، وحينئٍذ فال 

انظر وهبــة الزحيلي، آثــار الحرب، دراســة فقهية مقارنــة، دار الفكر، دمشــق، ط الرابعة،  1 ـ 
1430هـ/2009م، ص 225.

إّن "$�ق ورود آ��ت ا��!�ل 
�� "�رة ا�!�%;، �/$� 
إ�W أR+ ال ,�4� أي آ�ٍ; 
أّن   Wإ� �آن ,/$�ا�� ��
ا��!�ل �� اإل"الم 
 6�N� ع�.ُ +Rوأ ،�Uا%!�ا
ا��7س �'W اإل"الم 
.��%FO�ا4�� �� ا�2
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مناص من أن نعّد أحدهما ناســخاً واآلخر منســوخاً؛ دفعاً للتناقض في كالم 
الشارع الحكيم 1.

إننا نقطع في حسم بأن ال تعارض في كالم الشارع؛ وإنما التعارض في 
األذهان وليس في األدلة 2. هنا نتساءل ما دام التعارض غير واقع، فكيف وقع 

النسخ مع أنه ينبني على التعارض؟
 Ó Ò Ñ ﴿ :إن نســخ آية الســيف آليات قرآنية من قبيل قولــه تعالى
ÕÔ ﴾ [البقرة: 256] مســتحيل؛ فالغاية المنصوص عليها في آية السيف ليست 
البدء بالقتال واإلكراه على الدخول في اإلسالم بقوة السيف، وال أدل على هذا 
من قول اهللا 8 لنبيه ـ في اآلية التي تلي آية الســيف دون فاصل ـ: ﴿ ¸ 
 È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Ê É ﴾ [التوبة: 6]. فإن في هذه اآلية أمرًا من اهللا 8 لرسوله بأن يجير 
من يستجير به من المشركين، ثم يدعوه إلى اإليمان باهللا، ويبيّن له ما في 
هذا اإليمان من خير له، فإن هو بعد هذا أصر على ضالله واســتمرأ البقاء 
على كفره باهللا، وطلب من رســول اهللا ژ  أن يبلغه المكان الذي يأمن فيه؛ 
فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه، وأن يؤمنه حتى يصل إلى ذلك المكان» 3.

مما يدل داللة صريحة وقاطعة أن آية الســيف ليست عامة؛ وإنما نزلت 
في نفر خاص من المشركين،«كان بين رسول اهللا ژ  وبينهم عهد فنقضوه، 
وظاهروا عليه أعداءه، وقد برئ اهللا ورســوله منهم، وآذنهم بالحرب إن لم 
يتوبوا عن كفرهم ويؤمنوا باهللا رباً ومحمد نبياً ورســوالً، وهؤالء المشــركون 
أعداء اإلسالم ونبيه ليســوا هم كل المشركين بدليل قوله جل ثناؤه قبل آية 
 k j i h g f e d c b a ` ﴿ :السيف

v u t s rq p o n m l ﴾ [التوبة: 4]» 4.

محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، م. س، ج 2، ص 105. 1 ـ 
انظر، أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تعليق محمد عبد اهللا دراز، المكتبة  2 ـ 

التوفيقية، القاهرة، طبعة 2003م، كتاب لواحق االجتهاد. ج 4، ص 603 وما بعدها.
مصطفى زيد، م. س، ج 2، ص 14. 3 ـ 

المصدر السابق، ص 13. 4 ـ 
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ونجد تأكيد ما ذهبنا إليه عند الشــيخ عبد الوهاب خالف، حيث يقول: 
«إن ما احتج به الفريق األول من آيات القتال التي جاءت مطلقًة ليس برهاناً 
قاطعاً على ما يقولون؛ ألنه لما لم يوفق بين هــذه اآليات المطلقة واآليات 
المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن اهللا سبحانه أذن في القتال 
لقطع الفتنة وحماية الدعوة، وتارًة ذكره مقروناً بسببه، وتارًة ذكره مطلقاً 
اكتفاءً بعلم الســبب في آيات أخــرى... ولو كان بين اآليــات تعارض كانت 
المتأخرة ناسخًة للمتقدمة، فلم يذكر السبب الذي من أجله أذن في القتال 

آخرًا، كما ذكر السبب في اإلذن به أوالً، وكيف 
تكون اآليات المقيدة منسوخة مع أن وجوب القتال 
لدفع العدوان مجمٌع عليه، ولم يقل بنســخ هذا 
الوجوب أحد... فال موجب لتقرير تعارض اآليات 
والقول بنســخ المطلق للمقيــد؛ ألن هذا تمزيق 
لآليات، ويترتب عليه نسخ كثير منها. حتى قال 
بعض المفسرين: إن المنســوخ بآية السيف نحو 
 مائة وعشــرين آية، ومن هذه اآليات كل ما يدل
علــى أخذ بالعفــو أو دعــوة بالحكمــة أو جدال 

بالُحسنى أو نفي لإلكراه على الدين» 1.
بعد هذا كله تستطيع القول بكل طمأنينة أن 

دعوى النســخ بآية الســيف ال تســتند إلى دليل واحد قطعي الداللة، مما 
يجعلنا نقرر بكل ثقة أن آيات القرآن الكريم وُسنة رسول اهللا ژ  تؤكد أن 
السلم هو األصل في العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية، وإن شئت فقُْل: 
«الحالــة العادية» لهذه العالقــات، وإن الحرب ال تعــدو أن تكون «حالة 
استثنائية» على هذا األصل العام، ال يصار إليها إال ألسباب تقتضيها ودواٍع 
تحتّمها، وكلها أســباٌب ودواٍع ال تنطوي على ما يفيد أو يجيز مقاتلة «غير 

المسلمين» لمجرد بقائهم على غير ديانة اإلسالم 2.

عبد الوهاب خالف، م. س، ص 102. 1 ـ 
89 ـ وهبة الزحيلي، آثار الحرب، م. س، ص 230. 2 ـ 

���ل ا�/$� �� ا��_�ب 
 ����!� r4�� الف: الF
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َبْيَد أنه إذا كان مؤدى االتجاه السابق أن السلم هو األصل في العالقات 
الخارجية للدولة اإلســالمية، فإن ذلك ال يعني أن يكون المسلمون في حالة 
ســلبية مطلقة، وإنما قد يكون لهم دور إيجابي في البدء بالقتال عند توافر 
مقتضياته، وبعبارة أخرى، فإن تأسيس العالقات بين المسلمين وغيرهم على 
السلم ال يعني ـ بأي حال من األحوال ـ ترك الجهاد القتالي أو عدم االستعداد 
له، وإنمــا يتعين على والة األمر في الدولة اإلســالمية العمل دائماً بمقتضى 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :قوله تعالــى
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴾ [األنفال: 60]. فيتعين 
التقوّي بكل ما هو آلة للجهاد القتالي في عصره وحينه؛ إلرهاب العدو، إلى 
غير ذلك مما يندرج في نطاق ما يســمى في القاموس السياســي المعاصر 
«السلم المسلّح»، فإعداد العدة من شــأنه إرهاب العدو، فيمتنع عن اإلقدام 
على محاربة المســلمين. بخالف الضعف الذي يغــري األقوياء بالتعدي على 
الضعفاء. كذلك؛ فإن السلم في اعتبارنا كأصل لعالقات المسلمين بغيرهم ال 
يعني الوالية والتناصر أو المحبة والتواد بين المســلمين وغيرهم من الكفار 
والمشــركين، فاألصل في ذلك هو الحذر منهم حتى تتبين ســالمة نياتهم، 
وعدم مواالتهم أو مناصرتهم دون المسلمين، وكذلك عدم الدخول في عالقات 
تعاون معهم إال إذا ثبتت نياتهم الحسنة واستقاموا على عهودهم مع المسلمين؛ 
 T S R Q P O N M L K J I ﴿ :وذلك إعماالً لقوله تعالى
 g f e d c b a ` ❁ ^ ] \ [ ZY X W V U

 ﴾ u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h

[الممتحنة: 7، 8].
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■  رئيس تحرير مجلة التفاهم.

يتجلى المشــترُك الفطري واإلنساني في اإلسالم من 
خــالِل أَمريِن اثنيــن: القيَــُم القرآنيــُة، والمصالُح 
الَضروريــُة لــدى علماِء أُصــوِل الِفقــه. أّما القيَــُم القرآنيُة 
فأساســياتها الــواردة فــي القرآن الكريــم هي: المســاواةُ، 
والرحمُة، والُحّريــُة، والكرامُة، والعدلُ، والتعــارُف، والخيُر 
 العــام. وأّما المصالُح الَضروريُة فهي الحقوُق الخمســُة: حق
 الِعرِض أو النسل، وحق الديِن، وحق العقِل، وحق النفِس، وحق

التملك أو المال.
لقد ظهَر االجتماعُ اإلسالمُي قبل بدِء التنظير له، وكانت 
نُّة  تجربًة مشتركًة بين األطراف الثالثة: القرآُن الكريُم والَسُ
النبويُة، ومجتمــُع المدينِة المنورِة األول، والســلطُة المتكونُة 
ناً بالمصطلِح الوارِد  اها المسلمون األوائل: ِخالفًة، تيم والتي سم
بصيٍغ متعددٍة في القرآن الكريــم. وألنّ القيَم القُرآنيَة كانت 
حاضــرًة في األذهــان وطرائق تقاليــِد العيِش، فُســرعان ما 

■ � ا��
ٰ�� ا������  �
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ِل فيها والتنظيِر لها  موَن في القرِن الثانــي الهجري للتأمانصرَف المتُكل
فــي المبحث الذي ُعرف باســم «الــذاِت والصفاِت». كمــا أن الفقهاءَ 
المهتمينَ بقضايا العيِش اإلنســاني في المجتمــِع الجديِد، َتناولُوا بعضاً 
آَخر ِمن تلَك القيِم. وكما صارت َمقوالُت المتكلميَن َمبادئَ تتعلُق باإليماِن 
والتوحيِد والتنزيِه؛ فإن جواباِت الفقهــاِء وفتاواهم وأحكاَمهم القضائية 
ولَت إلى نُُظم. وهذاِن األمراِن، وهما المقــوالِت والمبادئُ من جهة،  تح
والنُُظم من جهٍة أُخرى، وهي التي ُتشــكُل ُمجمَل بحوِث ودراساِت الندوِة 

الفقهية الثالثة عشرة ِمن نََدواِت تطور العلوم الفقهية لهذا العام.
لقد اعتُِبــرت قيمُة أو مبدأُ الُمســاواة في المرتبــة األُولى بين ِقيَم 
س المجتمع اإلسالمي األول: ﴿ & '  الدعوة القرآنية، ألنّ عليها يتأس
) ( ﴾. وتأتي الرحمُة ثانيًة باعتباِرها الضمــاَن اإللهي لبقاِء هذا 
االجتماِع وازدهاره: ﴿ Q P O N ﴾. وإذا كانت الرحمُة صفًة 
إلهيًة؛ فإن المقصوَد بها أن تكوَن فلسفًة أو روحاً لهذا االجتماِع من خالِل 
قيمتيِن إلهيتين وإنسانيتين أُخريين في الوقت نفِسه: الخير العام في قوله 
تعالــى: ﴿ m l ﴾، والُعرف والمعــروُف والتعــارُف: في قوله 
 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالــى: 
7 8 9 ﴾. فاإليمــاُن باِهللا 8 الرحمــنُ الرحيم هوَ الذي 
 I H G ﴿ :يدفُع للمبادرِة إلى الخيِر والمعروف والُعرف والتعارف
U T S R Q PO N M L K J ﴾. إذًا فالذي 
ينبغي أن يســوَد المجتمعات المســلمة هــو الخير والُعــرف والمعروُف 
ُد مضامين هذِه القيم التي ُتوصف دائماً بأنها  والتعارُف. فَمِن الذي ُيحد
معروفٌة بالفطرِة والعقِل معاً؟ لقد انصرَف المتكلموَن لقراءِة هذه القيِم 
ِمن خالِل مبحِث الُحْسن والقُبح. لقد افترق المتكلموَن إلِى قسميِن األول: 
ُد بالعقــل، والثاني: رأى أنها إنما  قيــم المعاني واألشــياء تتحد رأى أن
تتحّدد بالشــرع. والذي أراُه رَغَم تعقِد وتباُيِن مذاهب المتكلمين بشأِنها 
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أنّ الخــالف لفظٌي، ألن الفقهــاء هُم الذَين طــوروا مباحث المصالح، 
واعتبروها جانباً من الشرع. ولكن كيف تتحّدد المصالح أو كيف تنضبط؟ 
تتحّدد بالطبع بعقوِل الناِس وأعراِفهم وعاداِتهم. وحتى الفصُل بشــأِنها 
بينَ الُدنيوي واألُخروي ال يكتسُب معنًى عميقاً، ألن المرءَ بحسِب الُسنِة 
النبويِة مأجــوٌر على عملِه الدنيوي كمــا هو مأجوٌر علــى أداِء العباداِت 

والشعائِر التي انفرَد الشارعُ بتحديِدها.
وعند العودة إلى متابعــِة مقتضياِت القيِم 
القرآنيِة. فالتعارُُف ـ كما ســبَق القولُ ـ قيمٌة 
قرآنيٌة مترتبٌة في جدليٍة بنّاءٍة على االختالف. 
فالالُم في ﴿ O ﴾ هي ما ُيسميه النحويون 
واللغويون بالمِ العاقبِة، أي التي يكوُن ما بعَدها 
ُمخالٌف ظاهرًا لمــا قبلَها. لكن الخالف ليس 
في الظاهِر فحْسب، والعبرةُ بالمآالت. فالعيُش 
المشترُك اإلسالمُي واإلنســانُي ُيفضي بالطبِع 
إلى االعتراِف باالختالِف مــن جهٍة، وتجاُوزه 

من جهٍة أُخرى. وتأتي بعَد قيم الخير والمعروِف قيمُة الحرية. وللحرية 
في الفطــرة والقرآن جانبان: جانُب العالقِة بــاِهللا 8 ، وجانُب العالقة 
بإنسانيِة اإلنســاِن أو تميزِه على الكائناِت األُخرى بالعقِل والتكليف. ولو 
نظرنا إلى الحريِة بالمنظوِر اإلنســانِي البحت، ألتت بعَد مبدِأ أو قيمِة 
المساواِة مباشرًة. فالتساوي في اإلنسانيِة، يعني أيضاً ومباشرًة التساوي 
في الحريِة باعتبارها حقاً وميزًة في الوقت نفِســه. لكنها، أي الحريُة، 
ال تكتســُب معناها الباقي إّال بارتباطها بقيِم الخيــِر والحِق والمعروِف 
والرحمِة، ولذلك وضعناها سياقياً بعدها وبالتالزُمِ معها. وهذا التأخيُر 
ليس انتقاصاً أو إقالالً مــن قيمِتها، وليَس تقييدًا لهــا، بل هو مقتضى 
رون يعتبروَن  العقل والفطرة والتعارُف. وترتبُط بها قيمُة الكرامة. والمفس
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 كرامَة اإلنساِن عنَد اِهللا 8 متأتيٌة من إعطائِه العقَل والتمييز. لكن أن
فخَر الديِن الرازي عندما ربَط الكرامَة بالتسخيِر واإلعماِر للكوِن، أَوضَح 
بذلــَك أن الِعلَّة للكرامِة مزدوجٌة إذا صــح التعبير، بمعنى أنها (اإلقدار 
بالعقِل على التدبير) والوظيفُة أو المهمُة الُمعطاةُ وهي التسخيُر لإلعماِر. 
وهكذا فإن الكرامَة (التي تترتب عليها الُحرمُة اإلنســانية أيضاً) تصبُح 
قيمًة التصاِلها بالمســاواِة والحريِة من جهِة، وألنها معنيٌة بغايٍة ساميٍة 

وهي إعمار الكون من جهٍة أُخرى.
والواقُع أن تأخيَر قيمِة العدِل إلى اآلِخِر في هذِه المطالعِة ال يعني 
تأخيَرها في األهميِة. إذ للعدِل في القــرآِن وأعماِل المتكلمينَ والفقهاِء 
ثالثُة جوانــب: الجانُب األولُ هو الجانب الفردي وهو يعني االســتقامَة 
واالســتواءَ في التفكيِر والسلوِك: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨© ª » ¬ ®﴾. والجانُب الثاني يتصــُل بعالِقِة العبِد 
بربِه كما ذهَب بعُض المتكلمين. والجانُب الثالُث يتصُل بعدِل الُســلَطِة 
السياســيِة، وبالعدالــِة القضائيِة. وســأتجاوزُ الجانَب الفــردي للعدِل 
واإلنصاِف ألنه واضٌح، وأذهُب مباشرًة إلى الجانِب الكالمي. فقد اتصل 
هذا الجانُب لــدى المتكلمينَ بالعــدِل اإللهي وعالقِتِه بأفعــاِل العباد. 
فاإلنساُن مسؤولٌ مسؤوليًة كاملًة عن أفعالِه، واهللاُ سبحانَهُ بعدِلِه يجزيِه 
الخيَر خيرًا والشر شــرًا. أما المتكلمون من المذهب اآلخر فقد ذهُبوا 
إلى أنه 4 ال ُيسأل عما يفعل، وال يجوزُ قياُس الغائِب على الشاهِد في 
حقِّه، ألنّ مســؤوليَة العباِد تقابلُها رحمُة اهللا 8 ولطفُهُ. وهكذا كانت 
هناَك إذا صح التعبيَر تنافسيٌة إيجابيٌة لدى المتكلمين بين قيمتي الرحمة 

والعدل.
دِت الوعَي بمنظومِة القيِم  هذه المباحَث الكالميــِة، التي جد َبْيَد أن
القرآنيِة وتأويالتهــِا، ما لبثْت تجلياُتها أْن اتضحــْت باكتماِل ظهوِر فئِة 
الفقهاِء، والتي ترتَب على اجتهاداتِها أمران: تطوّرُ المؤسســِة القضائيِة 
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القويِة ِلَصوِن العدالِة، واكتمالُ ظهوِر نظريــِة المصالِح الَضرُورية التي 
 النفِس، وحق ذكرناها فــي مطلع هذِه الكلمِة بعناوينِها الخمســِة: حــق
العقِل، وحق الديِن، وحق النســِل أوالِعْرِض، وحق الِملْك، وفي استنباِط 
درجاتِها بينَ الَضرورِي والحاجِي والتحسينِي، وفي تعميمها للسرياِن في 
ســائِر مجاالِت الحياِة اإلنســانيِة، بحيُث تحولْت إلى نُظــمٍ فرعيٍة على 

المنظومِة األصليِة الواقعِة بين القيِم القرآنيِة والمصالِح الضرورية.
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■  تحضير رسالة الدكتوراه بجامعة السلطان قابوس في تاريخ ُعمان.

أصدرت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ســنة 2011م ـ ضمن 
سلســلة مشــروعها الرائع الذي أطلقت عليه «رواد المشرق 
العربي» ـ النسخة العربية من مذكرات الرحالة األمريكي أ. لوكر، 
وحملت هذه النسخة عنوان: «مع الهالل والنجم، رحلة من بومباي 
إلى إسطنبول عبر الخليج العربي عام 1868م». وكان هذا الكتاب 
قد صدر ســنة 1889م باللغــة اإلنجليزية، إصــدار دار إتنا بوالية 
فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية، وحملت عنوان: «مع الهالل 
والنجــم، الرواية الكاملة واألصلية لرحلة انتهــت مؤخرًا مع قافلة 
متجهة من بومباي إلى القســطنطينية تتناول وصفاً للبالد والناس 

والمغامرات مع السكان عام 1868م».
قامت بترجمة الكتاب من اإلنجليزية إلى العربية الفاضلة رنا 
صالح، وراجعه الدكتــور أحمد إيبش، الذي أثرى الكتاب بتعليقاته 
الذكية، خاصة فيما يتعلــق بالصيد البري، حيث إن الدكتور إيبش 
مولع به، حاله في ذلك حال صاحب الرحلة لوكر، والذي كان محباً 
للصيد، حيث كان ال يترك فرصة ســانحة للصيد البري إال حرص 

على استغاللها خير استغالل.

■   �%�ر�; ا�/$1

الرّحالة رآها  كما  ُعمان 
لوكر أ.  ا9مريكي 

كتاب في  بُعمان  الخاص  للجزء  دراسة 
إلى  بومباي  من  رحلة  والنجم،  الهالل  «مع 

1868م» عام  العربي  الخليج  عبر  اسطنبول 
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ضم الكتاب بين ثناياه 32 فصًال، و 636 صفحة، كما اشــتمل على عدد 
من الرسومات التوضيحية التي رسمها لوكر بنفسه، ومن بين هذه الرسومات 
رسمة توضح لوكر ورفيقه السنيور بييترو وثالثة من حراس السيد ثويني بن 
ســعيد، وهم يعرضون عليه سيفاً من الســيوف القديمة الموجودة في مخزن 
األسلحة الخاص بالسيد ثويني، واتخذت هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث من 

هذه الرسمة صورة لغالف الكتاب.
ال ُيعرف من التفاصيل عــن مؤلف الكتاب أ. لوكر ســوى أنه رّحالة 
أمريكي قام بعدد من الرحــالت، وصدرت له غير هذا الكتاب ثالثة كتب 
أخرى، وهي «رحلــة إلى الهند»، وكتاب «في صحراء لورســتان»، وكتاب 
«النخاسون العرب»، لم ُيعِط لوكر الكثير من المعلومات عن نفسه إال ما 
يمكن استنباطه من خالل رحلته، والذي ال يشفي الغليل، والقارئ لرحلته 
يتبين له أن لوكر لم يكــن مهتماً بالتجارة أو السياســة، وإنما هو محب 
لالستطالع واالستكشــاف، لديه الكثير من المعلومات كان قد قرأها عن 
األماكن التي زارها. وبجانب حب لوكر للرحالت كان مولعاً بالصيد البري، 
فهو يمارس هوايته هذه على طول طريق رحلته من بومباي إلى اســطنبول. 
رافق لوكر في هذه الرحلة الســنيور اإليطالي پييترو Signor Pietro الذي 
كلّفه اإلمبراطور الفرنســي لويــس نابوليون الثالث أن يشــتري له فحول 
الخيول العربية من نجد والعراق. التقى لوكر بالسنيور بييتروا في الثالث 
من مارس 1866م، ساعة ركوبه السفينة بينانغ Penang، التي تحركت بهما 
من بومباي، وكان لوكر قد قضى فيها ثالث سنوات. طلب السنيور من لوكر 
مرافقته ومســاعدته فرحب لوكر بهذا الطلب، وأبدى اســتعدادًا لمساعدة 

السنيور في إنجاح مهمته.
تميّز لوكر بأسلوبه الساخر والمشوق في آن واحد في وصف المغامرات 
التي تعرض لها خالل رحلته الطويلة، كما تميّز بحبه أن يجرب بنفســه وان 
يشــاهد بأُمِ عينيه كل ما يلفت انتباهه أو أن يكون قد قرأ عنه مسبقاً، لكن 
هذا ال يعني أن كتابه قد خــال أحياناً من األحكام المســبقة غير المنصفة 
والتي يطلقها فقط بناءً على مشــاهداته، أو على قلقه من الفقراء أو البدو 
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حيث كان معتقدًا أنهم لن يستنكفوا أن يستغلوه أو يسرقوا ما لديه من مال. 
كما ال يخلو كتابه أحياناً من عــدم التقدير لبعض األبنية المعمارية وتقدير 

أهميتها الدينية والحضارية.
سنحاول من خالل هذا البحث التركيز على كل ما كتبه لوكر عن ُعمان 
من خالل كتابه «مع الهالل والنجم»، ومعرفة وجهة نظره حول المناطق التي 
زارها في ُعمان، بعض هذه األماكن لم ينزل إليها وإنما مّرت السفينة المقلّة 
له عليهــا مرور الكرام، وقام لوكــر بوصفها وإعطاء فكــرة عنها، مثل رأس 

الحد، والغبرة وجزر الديمانيات، وشــبه جزيرة 
مســندم، أما األماكــن التي نزلها فهي مســقط 
ومطرح، فوصفهما وصفاً مسهباً ودقيقاً، وبطريقة 
مثيرة، تضج بالحركة وتجعلك تعيش اللحظة معه 
وتشعر كأنك برفقته في رحلته وترى الذي يراه، 
وتشــعر بجماليات المكان وخاصة ســوق مطرح، 

الذي أسهب في وصفه بطريقة رائعة.

M��� �� �Y��

وصلت الســفينة التي أقلت الرحالة لوكر من بومباي متجهة إلى بغداد 
منطقة رأس الحد عند شــروق شمس الثامن من مارس سنة 1866م. ويصف 
لوكر رأس الحد أحيانــاً بأنها منطقة قاحلة وعقيمــة خالية من الحياة وأن 
ساحلها غير مأهول بالسكان، وجاء هذا الحكم من قبله؛ ألنه لم ينزل إلى 
شاطئ رأس الحد، بل وصف المكان من السفينة، وبعد ساعتين أو ثالث من 
اإلبحار وصلت الســفينة إلى مينــاء مطرح، ويذكر لوكــر أن منظر الميناء 
والجبال المحيطة به كان يشكّل منظرًا رائعاً وجميًال، حيث وصفه بأنه «من 

أكثر المشاهد متعة في العالم».
ومن السفينة شــاهد بيت العلم (قصر العلم حالياً)، ومبنى القنصلية 
اإلنجليزية الذي يقع بالقرب من بيت العلــم، ووصف مبنى القنصلية بأنه 
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مبنى مؤلف من طابقين، وفيه حديقة جميلة جدًا، ثم وصف قلعتي الجاللي 
والميراني وقلعة مطرح، وذكر بأن الهدف من إنشاء هذه القالع هو حماية 
المدينة، وأشــاد بجمالية هذه المباني، وبقدرة اإلنسان الُعماني وإصراره 
الكبير في بناء هذه القالع في جبال شــاهقة شــديدة الخشــونة، وأعقب 
إشــادته هذه بمالحظتــه أن هذه القالع غيــر قادرة إطالقــاً على مواجهة 
المدفعيــة الحديثــة، وأن ضربة واحدة مــن أحد المدافــع الحديثة كفيلة 
بتحطيم هذه المباني وتحويلها إلى ركام، وهنا واضح أن لوكر لم يحسن 
تقدير قوة وصمود تلك القالع الُعمانية الشاهقة التي صمدت أمام الكثير 

من الغزاة ومدفعياتهم.
وبمجرد وصول الســفينة بينانغ الميناء أنزلت مرساتها، واستقبلها عدد 
كبير من البالم، والبلم عبارة عن قارب صغير يبلغ طوله 20 قدماً وعرضه 
ال يتجاوز القدمين، عبارة عن جذع شــجرة مجوف، له نهايات حادة، يركبه 
شخصان يبيعان األسماك المجففة أو الفواكه للمسافرين في السفن الكبيرة، 

أو يعرضون عليهم نقلهم إلى شاطئ البحر.
ركب لوكر أحد هذه الباللم إلى الشــاطئ، وفــي لحظة وصوله تفاجأ 
برائحة األســماك التي تفوح في األجواء وكيف أن الناس قــد تعودوا عليها 
وآنسوها، ولم تعد بالنسبة لهم شيئاً غريباً، ويبدو أن لوكر هو أيضاً قد تعوّد 
عليهــا بعد وقت قصير، ولم يعــد يجدها كريهة أو ال تطــاق. وكثرة رؤوس 
األســماك التي شــاهدها لوكر ملقاة على الشــاطئ دليل على نشاط حرفة 
الصيد وعلى عظم كمية األسماك ودليل على نشاط حرفة أخرى هي تجفيف 
األســماك لبيعها داخل ُعمان أو تصديرها إلى خارج ُعمان، كما أن في سوق 
مطرح محالت صغيرة لبيع األســماك بالتجزئة، وهو ما ســيذكره لوكر بعد 

ذلك حين يصل للسوق.
بدأ لوكر ورفيقه السنيور پييترو رحلتهما سيرًا على األقدام، وتوجها إلى 
مسقط حيث تجوال بين دورها المبنية من الحجر على الطراز العربي، ولها 
ســطح مســتٍو، ويوجد بها عدد قليل من النوافذ، ثم وصال إلى مقر السيد 
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ثويني بن ســعيد، وهو عبارة عن مبنيين، األول اتخذه الســيد ثويني كمقر 
لحكمه، أما الثاني فكان مقر إقامة له ولعائلته، والمبنى به نوافذ تحفظ له 
خصوصيته، حيث إن النوافذ مزخرفة بتعريشات حديدية جميلة تضيف منظرًا 
جميًال على المبنى وتسمح للهواء بالدخول والخروج، وفي الوقت نفسه تحفظ 
لســكان البيت حرمتهم، يحرس المبنيين عدد من الحــراس، الذين كانوا 

يلعبون بالنرد، ويحمل كل واحد منهم بندقية وثالثة مسدسات.
بعدها توجه الرحالة ورفيقه إلى مخزن األسلحة وهو مبنى مربع الشكل 
تبلغ مساحته 200 قدم مربعة ويحرسه حارســان، وقد رحبا بلوكر والسنيور 

وقدما لهما بعض األسلحة لمعاينتها، ويرى لوكر 
أن السبب وراء احترام الحارسين لهما هو مظهر 
الســنيور بييترو؛ حيــث كان يرتــدي الطربوش 
القرمزي اللون، والمالبس التركية، ويبدو الشيب 
على شعره، وصاحب هذه الهيئة يحظى باحترام 
العرب وكافة المسلمين، إال أنه من المعروف أن 
للُعمانيين خصاالً يشهد لهم بها القاصي والداني، 
منهــا احترام الضيف وإكرامــه بغض النظر عن 
جنسه أو سنه وسواء أكان شعره أبيض أم اسود.

"�ق �J�ح �N��% ُّj1�Y; وا�!�7ع ا�mاF� %�أل��ان

مــن أجمل ما كتبه لوكر عــن ُعمان وصفه الرائع لســوق مطرح، وجاء 
وصفه يعج بالحركة؛ نظرًا لتنوع الناس الذين يزورون السوق أو يعملون فيه، 
من حيث تنوع جنســياتهم وتنوع مالبسهم ولغاتهم. يصف لوكر سوق مطرح 
بأنه عبارة عن أكشــاك مصفوفة على جانبي ممر ضيق ال يتســع لحصانين، 
وإنما عرض الممر يتسع لحصان واحد فقط، كما أن السوق محمي من أشعة 
الشمس حيث يغطى سقفه بالحصر، والسوق مليء بالزوار والمرتادين الذين 
يستمتعون بالتجول داخل السوق سواء أتوا للشراء أو لمجرد المشاهدة، حيث 

 �� �Y�� +!Y �� 6�4أ ��
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يقول: «يعج هذا الطريق بالناس منذ لحظة شــروق الشــمس وحتى لحظة 
غروبها، يتناقشون ويضحكون ويصيحون، ويدفع بعضهم بعضاً».

بدأ لوكر زيارته لســوق مطرح من محالت الصاغة وكانوا منهمكين في 
عملهم، الذي أبدعوا فيه، وصنعوا أجمل القطع الذهبية وأنفسها، بعدها تأتي 
أكشــاك بيع األقمشــة والتي كانت بأعداد كبيرة، وتبيع أنواعــاً مختلفة من 
األقمشــة المجلوبة من جميع دول العالم. بعد أكشاك األقمشة تأتي أكشاك 
البهرة الهنود الذين يبيعون منتجات متنوعة من األقمشــة المطرزة، والقطع 
الذهبيــة، واألحجار الكريمــة، والمنحوتات اليدويــة، والصناديق الصغيرة 

المصنوعة من خشب الصندل أو األبنوس.
بعد الهنود البهرة يأتي كشــك لشــاب يهودي يبيع بضائع متنوعة، ومن 
بعده يأتي الُعمانيون الذين يبيعون المنتوجات الحرفية التي ترتبط باحتياجات 
اإلنســان الُعماني مثل قرابات المسدســات، وحقائب الطلقات، ومستلزمات 
تزيين الخيول العربية، كما يبيعون أنواعاً عدة من السيوف العربية والتركية 
والفارسية، بعد البهرة يأتي صانعو األدوات النحاسية، والذين كانوا يطرقون 
النحــاس بشــكل متواصل يصدر عنــه صوت مزعــج يصــم اآلذان، بعدهم 

الحدادون، ثم صانعو األدوات الجلدية.
وفي جانب آخر من السوق يوجد الطباخون الذين يعدون حساء مكوناً من 
اللحم مع الخضار، وبجانب الطباخين صانعو الحلوى، الذين يبيعون الحلوى 
الُعمانية التي ضربت شهرتها اآلفاق، والتي كانت تصدر إلى جميع دول العالم، 
وكان كل البحارة والمســافرين يحرصون على المرور على سوق مطرح لشراء 
كمية منها هديــة ألوالدهم وجيرانهم وأصدقائهم، ولم يكن ســمًة هذا األمر 
خاصاً بالمســافرين العرب بل كان لجميع المســافرين من جميع الجنسيات، 
وحتى األوروبيون كانوا يحرصون على شرائها ليهدوها أحبابهم حين يعودون إلى 
أوطانهم كهديــة ثمينة وقيمة، واشــترى لوكر الحلوى المســقطية؛، ليهديها 
أصدقاءه في الواليات المتحدة األمريكية، ولكن لم يشترها من مسقط وإنما 
من مدينة بيالن على خليج االسكندرون، وهذا إن دل على شيٍء فإنما يدل على 
النشاط المالحي الواسع لعرب ُعمان وشبة الجزيرة العربية، أوصل منتجاتهم 
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إلى أماكن شتى من العالم، كما يدل أيضاً على جودة الحلوى المسقطية وكثرة 
اإلقبال على شــرائها، ولقد أحب لوكر الحلوى الُعمانية وأعجب بها حيث كتب 
«إن هذا النوع من الطعام الذي ُيطلق عليه السكان اسم الحلوى له مذاق طيّب 

جدًا وهو مغذ جدًا، وأعتقد أنه طعام صحي أيضاً».
ومن بعد بائعــي الحلوى يأتي الجزارون الذين يبيعــون لحم الماعز واإلبل 
اللذين يتوفــران بكثرة، بخالف لحم الغنم والبقر، حيــث يذكر أن لحم الغنم 
والعجل كان نادرًا ما يباع في ســوق مطرح، وأن أفضل اللحوم عند العرب لحم 
الحوار أي صغير الجمل الذي لم يتجاوز عاماً، وأن هذا اللحم هو أفضل ما يقدم 

 للضيف. بعد الجزارين يأتي بائعو السمك، الذي ُيعد
الطعام المفضل ألكثر ســكان مسقط؛ نظرًا لتوفره 
ورخص ثمنه، وكانت تصدر كميات كبيرة منه سواء 
أكان طازجاً أو مجففاً إلى كل من بالد فارس والهند 
وجزر الماليو وشرق إفريقيا وجزر موريشيوس. يأتي 
بعد بائعي الســمك بائعو الخضار والفواكه، بالرغم 
من عدم تنوع الفواكه والخضراوات المعروضة بسبب 
صعوبــة الزراعة في مطرح ومســقط، وقلــة المياه 

العذبة، مما حتم قلة المعروض وعدم تنوعه.
لم يكتف لوكر بوصف السوق بل وصف أيضاً الباعة والمرتادين، فمن 
الباعة وصف البائع الفارسي، حيث وصف قبعته وعباءته، كما وصف طريقته 
في سحب أنفاس من النارجيلة ذات التبغ األصفهاني. وبجانب هذا البائع بائع 
تركي بدين يرتدي المالبس التركية الزاهية األلوان ويبيع األقمشة المتنوعة، 
ومن األجناس التي تبيع في السوق هناك اليهود، هذا عدا البانيان والعرب 

سواء أكانوا ُعمانيين أم من دول عربية أخرى.
سوق مطرح متنوع ومتعدد الجنسيات والبضائع، منظمٍ بشكٍل يسمح لكل 
بضاعة من صنف واحد أن تعرض في أكشاك متقاربة، وبالرغم من ازدحام 
السوق بالناس من المشــترين والجائلين من مختلف جنسيات العالم إال أنه 

يسوده االحترام، وتقدير الناس بعضهم لبعض.
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يذكر لوكر أن مسقط هي عاصمة والية مسقط، ويحيط بها سور من 
ثالث جهات تهدمــت أجزاء منه، وبــه ثالث بوابات ضيقة جــدًا ومظلمة 
مصنوعة من الخشــب المدعم بالحزم الحديد، ويبلغ تعداد سكان مسقط 
بحســب تقديرات لوكر من ستين إلى ســبعين ألف نسمة تسعة أعشارهم 
مسلمون، والبقية عبارة عن التجار المقيمين في مسقط بشكٍل مؤقٍت منهم 

المسلم ومنهم غير المسلم.
أما مباني مســقط فهي تتكون من طابق واحد ذي نوافذ صغيرة محمية 
بالحديد، ويسكن األثرياء بيوتاً مكونة من طابقين، أما على أطراف المدينة 
فالبيوت عبارة عن ُعُرٍش مصنوعة من جريد النخيل. بيوت مسقط ذات أسطح 
مستوية شأنها في ذلك شــأن البيوت العربية، ويستخدم السطح للنوم نظرًا 
الرتفاع درجات الحرارة والرطوبة، حيث وصلت درجة الحرارة في الظل في 

الفترة التي زارها لوكر إلى 44 درجة مئوية.
أما مســاجد مســقط فيذكر لوكر أنها كانت في حدود أربعة أو خمسة 
مساجد، وهي مربعة الشكل، بها مآذن وقباب تميّزها عن غيرها من المباني، 
وكانت المســاجد ســهلة التصاميم تكاد ال تميز عن غيرها من المباني إال 

بمآذنها وقبابها، والتي كانت هي أيضاً غير معقدة في شكلها وألوانها.
يعتمد سكان مســقط على مياه اآلبار في الشــرب، يتم رفع الماء منها 
بواسطة حيوانات تسحب حباالً في نهايتها دالء مصنوعة من جلود الحيوانات.

M��� در�i� �Y��

 حين انتهت رحلة لوكر في مسقط رجع إلى الميناء وركب البلم، ومن ثَم
عاد إلى سفينته، وأثناء عودته وصف حطام ســفينة أوروبية محملة بالتمور 
احترقت في ميناء مطرح، وبقي منها أجزاء ظلت راسية على الشاطئ. وحين 
وصل لوكر إلى سفينته بينانغ سمع من طاقم ســفينته بمقتل السيد ثويني، 
ويذكر أن من قتل الســيد ثويني هو أحد أخوته إال أنــه من المعروف لدى 
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الجميع أن من قتله هو ابنه السيد سالم. وبعد وصول خبر مقتل السيد ثويني 
تحركت السفينة بينانغ وخرجت من الميناء.

�ةiا� HA� �Y��

بعد خروج السفينة من ميناء مطرح توجهت بهم إلى الغبرة، ولم ترس 
الســفينة في الغبرة بل مّرت عليها فقط، ويصف لوكر الغبــرة بأنها ميناء 
صغير وجميل يبعد أربعة أميال إلى الشــمال من مسقط، اتخذ منها السيد 
ا ألسطوله البحري، الذي يبدو أنه حين وصول لوكر لم يكن يرسو  ثويني مقر

فيه منه ســوى ســفينتين شــراعيتين صغيرتين 
وخمسة أو ستة مراكب شــراعية ذات صاريتين، 
حيث يبدو أن الســيد ثويني كان قد حرك بعض 
السفن إلى صحار؛ ليســتعين بها في حربه ضد 

السعوديين.

; �m4�ة ��7�م. 6A� �Y��

في صباح اليوم التالي وصلت بيانغ إلى شبه 
جزيرة مســندم وشــاهد بهــا محطــة التلغراف 

الهندي ـ األوروبي، ويعمل بمكتب التلغراف هذا أربعة من اإلنجليز في مبنى 
حجري ضخم، ويصف لوكر شــبه جزيرة مســندم بأنها منطقة جرداء تكاد 
تخلو من الحياة النباتية، وتعتمد في مياه الشــرب علــى بندر عباس، التي 

يجلب منها الماء ومستلزمات الحياة األخرى إلى شبه جزيرة مسندم.
وهكذا انتهت رحلــة لوكر إلى ُعمــان والتي لم تتجــاوز اليوم الواحد 
تقريباً، إال أنها مفعمة بالوصف لكل ما وقعت عليــه عيناه، فلقد تميز بأنه 
يصف وبدقة كل ما يمر ّعليه، ولم يكن هذا أســلوبه أثناء زيارته القصيرة 
لُعمان فقط، بل تميّزت رحلته كلها بهذا الوصف المليء بالحركة والنشــاط 
وبشيٍء من السخرية والتهكم خاصة عندما يصف البدو أو الفقراء في جميع 

المناطق التي مر بها.
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وتأتي أهمية زيارة لوكر لُعمان من أنه نجح في وصف مســقط ومطرح 
على وجه الخصوص وقّدم وصفــاً دقيقاً لهما، ويمكن الرجوع إلى رحلته في 
دراسة الجانب الحضاري واالجتماعي واالقتصادي لُعمان في النصف األخير 
من القرن التاسع عشر الميالدي، ودراسة عالقة ُعمان بدول الجوار أو بدول 

العالم.
إن وصف لوكر الدقيق يشكّل تحدياً للفنانين التشكيليين في ُعمان بأن 
يرسموا لوحات ذات موضوعات عدة بناء على وصفه، وأنا متأكدة من أن هذه 
اللوحات ستشكل معرضاً جميًال ورائعاً يعرض جوانب مختلفة من الحياة، من 
تنوع السكان وتنوع أنشطتهم االقتصادية، ومن الطبيعة والتضاريس الُعمانية 
الرائعة الجمال. كما سيكون هذا المعرض فرصة ذهبية لتعريف العالم بُعمان 
خالل القرن التاسع عشــر من خالل عرض اللوحات في المعارض الدولية، 
وخاصة معارض اكسبو؛ ليصل ألكبر عدد من الجمهور المحب للتراث  الُعماني 

األصيل.
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■  باحث وأكاديمي من المغرب.

لســُت أدري ما إذا كان الســؤال المطــروح: «أين الفكر 
العربي من فلســفة الدين؟» أصلح أن يتخــذ عنواناً لهذه 
الندوة من عكسه: «أين فلسفة الدين من الفكر العربي؟». على أية 
حال، البادي أن سوق فلسفة الدين في الدول الغربية ـ ال سيما منها 
األنجلو ـ أمريكية والجرمانية ـ نافقــة؛ فالمؤلفات التي تصدر كل 
سنة ـ بل كل شهر ـ بالعشــرات، والمجالت المتخصصة في فلسفة 
الدين عديــدة وفي تنام موصول. هذا حال فلســفة الدين في بالد 
عاشــت تجارب الحروب الدينية األهلية الطاحنة، ابتداءً من القرن 
السادس عشــر الميالدي، وتجربة النقد التاريخي لألديان، ابتداءً 
من القرن الثامن عشــر بــل حتى بدءًا مــن القرن الذي ســبقه، 
وتجربتي الدنونة والعلمنة، بدءًا من القرن التاســع عشر؛ فكان أن 
أمســى فيها الدين محل نظر فلســفي وأنثروبولوجي وسوسيولوجي 
وســيكولوجي عميق، وقد أقــر مختلف أهل الِنحــل الدينية بالتعدد 

ندوة عقدها المركز الدولي لعلوم اإلنســان واالتحاد الفلسفي العربي في مدينة  ٭ 
جبيل ـ لبنان 10 و 11 ديسمبر 2014.

■ ��N� ا�/$�  

الدين؟ فلسفة  من  نحن  ٭أين 
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الديني وبالنســبية الدينية التي كان من أمرها ما كان من وضع حد للمثلث 
المشؤوم: الحقيقة / المقدس / العنف...

أما في عالمنا العربي فال تزال سوق فلسفة الدين ـ على الرغم من كل 
الجهود التي يبذلها المتخصصون في هذا المبحث ـ كاسدة كسادها المعروف؛ 
إذ ال تتجاوز المؤلفات في فلســفة الدين العشــرة على أبعــد تقدير، أغلبها 
تعريفي تقديمي، وأقلها استشكالي تنظيري، وما زالت نبوءة المرحوم إحسان 
عباس فينا ســارية. كان قد التمس منه طالبه الكاتب الفلســطيني صقر أبو 
فخر مســاعدته على تحقيق ونشــر مخطوطة تراثية مدارها على نقاش غير 
أرثوذكسي في شؤون العقيدة اإلســالمية، فقال الرجل قول المتنبئ: «اذهب 
واقفل صندوقك عليها لمدة خمسين سنة مقبلة. إن العالم العربي ـ يا بني ـ 
مقبل على حاٍل من التعصب واالنغالق والظالمية، وسيأتي يوم تصبح الحرية 
فيه طريدة مطاردة، والمفكر الحر أو الكاتب المستقل هدفاً لرصاص القتلة، 
فال تنشــرها على الناس؛ ألن العامة منهم إما غوغاء أو رعاع، بينما النخبة 

انتهازيون تابعون للسلطات إال القليل منهم».
واألنكى من ذلك أنه ما زال االلتباس يكتنف هذا المبحث اكتنافاً شديدًا، 
بحيث إنه إما أن ُيخلط بالفلســفة الدينية، علماً أن «فلســفة الدين» شــيءٌ 
و«الفلســفة الدينية» شــيءٌ آخــر، وأن أغلب فلســفاتنا ـ إن كانــت لنا من 
فلسفات ـ وبعض فلسفات غيرنا؛ إنما هي فلســفات دينية بالتعريف. وإما أن 
ُيخلط بمباحث العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الدين؛ شأن سيكولوجيا الدين 
(علــم النفــس الدينــي) وسوســيولوجيا الديــن (علــم االجتمــاع الديني) 
وأنثروبولوجيا الدين (علم اإلناســة الديني)... هذا إن لم ُيخلط بين فلسفة 

الدين والالهوت (علم الكالم)... وهو األمر الغالب.
ما الذي تعنيه «فلســفة الدين» على نحو ما وضــع أصولها من وضعها 
خالل قرنين ونيف مــن الزمان، وعلى نحــو ما تمارس به فــي الدول التي 
ال تخشى من أن تتناول الدين التناول الفلسفي... وال تخشى على الدين من 

الفلسفة؟... هذا ما حاولْت الجواب عنه ندوة جبيل الدولية.
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منذ أمٍد ليس بالقريب أنشأ مؤرخو الغرب وأفكاره مبحثاً ال نكاد نجد له 
نظيرًا في العالم العربي اإلسالمي؛ هو مبحث «تاريخ المفاهيم».

والحال أنه ما أحوجنا ـ نحن العرب ـ إلى معجم تاريخي للسان العربي، 
حتى نتبيّن منه ـ على وجه الدقة ـ متى ما استُحدثت فينا بعض االصطالحات 
ـ التي أمست من فرط تداولنا لها مألوفة لنا معتادة ـ في القاموس التداولي 
العربي. هذا اصطالح «فلسفة الدين» ـ مثًال ـ متى ظهر في التداول العربي؟

وما أحوجنا إلى إدخال مبحث ذي صلة أكيدة 
وثيقة بموضوعنا ـ هو مبحث «تاريخ المفاهيم» ـ 
إلى عوائد فكرنا العربــي المعاصر، حتى تصير 
راســخة فيــه مكينــة. وهــذا المبحــث ـ تاريخ 
المفاهيــم ـ إنمــا يــدور علــى «البحــث فــي 
االصطالحــات السياســية واالجتماعيــة المتعلقة 
بحقل تجربة التاريخ االجتماعي» 1؛ وذلك من حيث 
«إعمالها واســتعمالها وتداولهــا». وكم تجدني 
أغبط الثقافة األلمانية المعاصرة التي يوجد فيها 

معجم تاريخي بأهم المفاهيم االجتماعية والسياســية المتداولة في اللســان 
األلماني، ســواء أكانت أصيلة أم دخيلــة، هو «قاموس المفاهيــم التاريخية 
األساســية»، شــرع في وضعه بدءًا من عام 1972 العّالمة راينهارت كوزليك 
Reinhart Koselleck واثنــان من كبار باحثي ألمانيا فــي «تاريخ المفاهيم»؛ 

. Werner Conze وفرنر كونزه Otto Bruner عنيت بهما أوتو برونر
عود على سؤال البدء: متى تعرف العرب على اصطالح «فلسفة الدين»؟

إلدخال هذا المفهوم إلى الثقافة العربية الحديثة قصة غريبة، ذلك أن 
أول من أدخله إلى هذه الثقافة ـ ويا للغرابة! ـ رجل سلفي محافظ هو رشيد 

 Reinhart Koselleck, Le Futur Passé, Traduit par Jochen Hook et Marie-Claire Hook, Editions 1 ـ 
EHESS, Paris: 1990, p. 100.
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رضا؛ ذلك أنــه في عام 1898م ـ بعــد مضي قرن على وفــاة أول من أدخل 
اصطالح «فلسفة الدين» إلى الفكر الغربي ـ أصدر رشيد رضا مجلته الشهيرة 
«المنار»، وقد حملت في عنوانها الفرعي: «مجلة شــهرية تبحث في فلســفة 
الدين وشؤون االجتماع والعمران». والحال أنه بعد لذة االكتشاف تعقب خيبة 
أمل؛ فمن يتصفح أعداد هذه المجلة ـ بدءًا من ديباجة العدد األول ـ ال يعثر 
على أي مقال يمكن تصنيفه ـ حقاً ـ ضمن إطار فلسفة الدين؛ ففيها دين، وما 
فيها فلسفة دين. اللهم إال على سبيل التسامح في العبارة على جهة ما نقول 
ـ مثال ـ «فلســفة الصوم» أو «فلسفة الحج» أو «فلسفة الصالة»... والغريب 
أنه بعد مضي قرن من الزمن على إصدار «المنار» يبادر جمال ســلطان إلى 
إصدار «المنار الجديد» ـ وقد أراد بها إحياء نَفَس «المنار» القديم ـ ومرة 
أخرى يرد توصيــف المجلة على النحو التالي: «مقاالت وأبحاث في فلســفة 
الدين وشؤون االجتماع والعمران»، وما تم تعريف معنى «فلسفة الدين» ال في 

ديباجة المجلة، وال في مقالتها االفتتاحية.
والمناسبة الثانية ـ التي سنحت أمام الثقافة العربية الحديثة لالطالع 
على ما يدور في مجال «فلســفة الديـن» في الغــرب ـ كانـت كتاب فؤاد 
كامل «مدخل إلى فلســفة الدين» (1964)، لكْن مــرًة أُخرى يتم إخالف 
الوعد مع التاريخ؛ إذ المتأمل فيما كتبه الرجل ال يجد أية صلة له بفلسفة 

الدين.
على أن االنطالقة الحقيقية للنظر في فلســفة الدين ـ تعريفاً وتقريباً ـ 
إنما تمت في الســبعينات والثمانينات من القرن العشــرين، لما أدخلت مادة 
«فلســفة الدين» مبحثاً مستقًال إلى ُشعب الفلســفة ببعض الجامعات العربية 
(بيروت، القاهرة) على يد رعيل من أســاتذة الفلســفة من أمثال أديب صعب 
(المقدمة في فلسفة الدين: 2005) 1 وپولس الخولي (في فلسفة الدين: 2002) 2 

أديب صعب، المقدمة في فلســـفة الدين، بيروت، دار النهار، بيــروت، الطبعة األولى 1994،  1 ـ 
الطبعة الثانية 1995.

پولس الخولي: في فلسفة الدين، معهد الدراسات اإلســالمي للمعــارف الحكمية، دار الهادي،  2 ـ 
بيروت، الطبعة األولى، 2002.
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بلبنان، وعثمان الخشــت (مدخل إلى فلســفة الدين: 2001) 1 وحســن حنفي 
بمصر...

وكانت هذه مرحلًة أُولى من تعّرف العرب على فلسفة الدين، تلتها مرحلة 
ثانية تمثّلت في محــاوالت التنظير في هذا المجال. علــى أنها بقيت محاوالت 
خجولة محتشــمة، لعــل أكبر عيوبها ـ فــي نظرنا ـ الخلط بين فلســفة الدين 
والفلســفة الدينية، بحيث كانت هذه المحاوالت تروم تأسيس فلسفة للدين من 
«وجهة نظر إســالمية» أو «من داخل الحاضنة اإلسالمية»، بما ينتهي بها ـ في 

آخر المطاف ـ إلى إفراغ فلسفة الدين من «حيادها 
القيمي» المطلــوب. ويبدو ذلك جليــاً عند أحدي 
أبرز منظريها بتونس: أبي يعرب المرزوقي (فلسفة 
الدين من منظور الفكر اإلسالمي) 2 وبلبنان: شفيق 

جرادي (مقاربات منهجية في فلسفة الدين) 3.

�� و-�SU ا��'��ت

شــهد اليوم األول من الندوة جلسة افتتاحية 
خيّم عليها الجو السياســي الثخين الســائد في 
العالم العربي والمتمثل في التهديد الخطير على 

الوجود والفكر العربيين الذي تشكله ظاهرة التطرف الديني. وقد أُلقيت فيها 
الكلمات الرســمية من طرف راعي المؤتمر وزير الثقافــة اللبناني المحامي 
ريمون عريجي الذي رّكز في كلمته على الترحيب بالمشــاركين، وعلى شــكر 
المركز الدولي لعلوم اإلنســان، وعلى الثناء على االتحاد الفلســفي العربي، 
وعلى استعراض دالالت فلسفة الدين، وعلى المواقف من الدين غرباً وشرقاً، 
وعلى التنبيه من مخاطر القــراءات المنغلقة للدين. ولــم تخف كلمة نائب 

محمد عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، القاهرة، دار قباء، القاهرة، 2001. 1 ـ 
أبو يعرب المرزوقي، فلسفة الدين من منظور الفكر اإلسالمي، دار الهادي، بيروت، 2002. 2 ـ 

شــفيق جرادي، مقاربات منهجية في فلسفة الدين، منشورات معهد المعارف الحكمية، بيروت،  3 ـ 
.2004
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رئيــس االتحاد الفلســفي العربي ـ األســتاذ وليد خوري ـ قلقهــا البالغ من 
التهديد الذي يشكّله الفكر السائد الخارج من رحم التقليد اإلقصائي، ومن 
العصبيات الدينيــة واإليديولوجية المختلفة التي تجتــاح العالم العربي؛ بما 
يشكل تهديدًا للفلسفة في العالم العربي. وهو األمر الذي أيدته فكرة األستاذ 
ناصيف نصار ـ شيخ الفالسفة العرب المعاصرين ـ عن مسيس حاجة العالم 
العربي إلى الفلســفة، وعن كون الفكر الفلسفي الحر أداة لبناء عالم عربي 
جديد بمفاهيم مستحدثة. وبدوره الحظ رئيس المركز الدولي لعلوم اإلنسان 
ـ األستاذ أدونيس العكرة ـ أن المنهج النقدي حاضر في العالم العربي وغائب 
معاً، وأن الفلســفة أساســاً نقد؛ وبذلك أمســت عــدوًا للســلطتين الدينية 
والسياسية، وكان من ردود فعل الســلطة الدينية أن لجأت إلى آلية التكفير 
ضد الفكر الفلســفي. وقد ذَكر أدونيس العكرة بأن منظمة اليونسكو ـ ووعياً 
منها بالدور النقدي الحيوي الذي تضطلع به الفلسفة ـ خصصت يوماً عالمياً 
ًرا في الوقت نفسه بأن السؤال المطروح اليوم  لالحتفال بهذا التخصص. مذك
على الفكر العربي هو: هل يشمل النقد ـ باعتباره جوهر الفكر ـ نقد الدين؟ 
وهل مــن المقبول في عالمنا العربــي أن يكون الدين موضــع نقد؟ هذا هو 
السؤال الذي ينبغي االنكباب عليه. مقارناً بين تجربة العرب المتواضعة بهذا 
الشــأن وتجربة الغرب الذي تبيّن أنه تخطى هذا الموضوع بزمان وبإيجاب، 
منبهاً إلى أنه بالبدل من أن تبقى الفلسفة ـ كما كانت في العصور الوسطى ـ 

خادمة للدين، فإن النقد الديني قد أمسى اليوم مجعوالً لخدمة المجتمع.
ترأس الجلسة األولى األستاذ موسى وهبة، وقد شهدت ثالث مداخالت كان 
مدارها بأكملها على «فلســفة الدين» تعريفاً وتقريبــاً، وقد كان أول المتدخلين 
محمد الشيخ ـ أستاذ فلسفة الدين والفلسفة السياسية في جامعة الحسن الثاني 
بالدار البيضاء (المغرب) ـ الذي دار كالمه على محاولة الجواب عن الســؤال: 
«ما الذي تعنيه فلســفة الدين؟». وقد افتتح كالمه بالتنبيه على الخلط السائد 
في العالم العربي بين «فلســفة الدين» و«الفلسفة الدينية»، مبيناً أن ما أنتجه 
العرب إنما هو فلسفات دينية بمختلف لويناتها، وأن ما ينتظرهم هو اإلسهام في 
تأسيس مبحث «فلسفة الدين» القائم على تناول مسائل الدين التناول الفحصي 
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النقدي، ذاك الفحص الذي يحترم خلقين اثنين من أخالقيات فلســفة الدين: 
كونها «مبحثاً مضيافاً» ينفتــح على كل المعارف التي تتنــاول الدين بالدرس، 
وكونها ملزمة نفسها بأن تراعي مبدأ «الحياد القيمي» الذي يتناول كل األديان 
بالدرس على قدم المســاواة. وقد ذّكر محمد الشيخ بما في التراث العربي من 
اجتهادات تكاد ترقى لكي تكون فلســفة دين ـ تجربة ابن كمونة وكتابه «تنقيح 
األبحاث للملل الثالث» مثاالً ـ ونبه في الوقت نفســه علــى حدود هذه التجربة 
المتمثلة في الخلط بين فلسفة الدين والالهوت الفلسفي، كما قّدم عرضاً حول 
ظروف نشأة هذا المبحث في الفكر الغربي بدءًا من نهاية القرن الثامن عشر، 

مذكرًا بتجــارب الحــروب الدينية التــي مر منها 
الغرب، ومــا تالها من إقــرار بالتعدديــة الدينية 
وبالنســبية الدينية، ودور ذلك في إنشــاء فلســفة 
الدين في أوساط تالمذة كانط، إلى أن صارت من 

أهم مباحث الفلسفة الغربية في القرن العشرين.
تناول الكلمــة بعد ذلك األســتاذ فانســون 
دو  الكروا، وهو أســتاذ فلســفة الدين والمشرف 
على ماستر فلسفة الدين بجامعة السوربون، وقد 
انصبت مداخلته على «بعض المالحظات المتعلقة 

بتاريخ فلسفة الدين وداللتها». فذكر أن ثمة سببين اثنين إلبداع فلسفة الدين 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشــر: وصول الفكر األنواري إلى غاية 
اكتماله، والشروع في العودة النقدية لهذا الفكر عينه على ذاته، وذلك من 
خالل أوبة العقل الغربي إلى نفسه وتساؤله حول مساره إذ انفصل عن الدين 
انفصاالً. وقد كانت هذه العودة عودة تفكرية نقدية للنقد نفسه. هذا وقد نبّه 
المتدخل إلى صلة كل هذا بالفلسفة المثالية األلمانية التي احتضنت فلسفة 
الدين. ثم خلص إلى بعض المعضالت المتعلقة بفلسفة الدين: منها التباس 
موقعها بين التفكير في الدين (ومن ثمة صلتها بالعلوم الدينية) وتقويم الدين 
(وبذلك تكون فلســفة). ومنها موقعها بين االعتقــاد وعدمه، وهو األمر الذي 
يطرح مشكالت ذات طبيعة منهجية. وقد ذكر أن ما يوجه فلسفة الدين إنما 

�6 ا�!�اث ا�1�%� 
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هو العيش بوفق العقل؛ مما تنشأ عنه أخالقيات اعتقاد: ال يجب على المرء أن 
يعتقد في أي شيء كيفما كان، وبأي شيء كان.

وختم شــيخ فلســفة الدين في العالــم العربي ـ األســتاذ أديب صعب ـ 
الجلسة األولى بمداخلة تحت عنوان: «المنهج النقدي والحوار الديني»، وكان 
قد افتتح مداخلته بالتذكير بأن الدعوة إلى التفكير النقدي تحتل المســاحة 
األكبر في حقول اإلنسانيات المختلفة، منذ عصر النهضة إلى اليوم، وأن أهم 
عناصر هذا التفكير بناء المعارف واألحكام والمواقف والقيم على العقل. ثم 
فصل القول في البراهين والحجج وأنواعها، مستشهدًا لها بنماذج وأمثلة من 
التراثين العربــي والغربي. وخلص إلــى أن الحاجة إلى النقــد ـ ورغم كل 
المجهودات التنويرية ـ ما زالت قائمة، وأنه يجب وضع حد لخشية أهل الدين 
من الفلســفة ومن التفكير الفلسفي النقدي، وأنه ال بد من البحث عن منهج 
غير تقليدي وغير غائي لفهم مختلف األديان من شأنه أن ينقلنا من المقارنة 
بين األديان مقارنة قائمة على المفاضلة إلى مقارنة وصفية قائمة على وحدة 
جوهر األديان؛ ذلك أنه مهما كان أنموذج الحوار الذي يختاره المؤمن؛ فال 
يجوز أن يكون اإليمان الدينــي ـ في أي حال ـ دافعاً إلــى الحروب القومية 

واألهلية؛ ألن الدين محبة وتسامح، وألن السالم من مرادفات األلوهة.
وفي مساء اليوم نفسه عقدت الجلسة الثانية برئاسة األستاذ ريمون غوش. 
وقد كانت المداخلــة األولى عبارة عــن مروية عن خالصة تجربة األســتاذ 
عبد الجبار الرفاعي ـ صاحب موسوعة فلسفة الدين، ورئيس تحرير إحدى أهم 
المجالت العربية التي تهتم بفلسفة الدين والتأويليات (مجلة قضايا إسالمية)، 
والقيم على مركز دراسات فلسفة الدين (بغداد) ـ وقد أكد المتدخل على أنه 
مســكون بحلمٍ يراوده ألزيد من ربع قرن يتمثل في اعتقاده العميق أن فلسفة 
الدين فرصة للخروج من الفكر الداعشي. ووصل كالمه بالحديث عما سماه: 
مفارقة العقل ببّث شجون حديث يقترب من القلب والروح أكثر منه من العقل 
والمنطق، حتى وإن كان متشبثاً بنزوع فلسفة الدين نحو الشأن العقلي. وكانت 
هذه النفحــة العرفانية في فكره هي ما حدا به إلى الحديث عن ضربين من 
الدين: الدين األنطولوجي والدين األيديولوجي، وذلك تبعاً للظمأ األنطولوجي 
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الذي يراه في اإلنســان ـ أيما إنسان ـ والذي يعني به جوعاً عند اإلنسان في 
روحه عميقاً؛ إذ ثمة في أعمق ثنايا الروح البشــرية شيءٌ ما يجعل اإلنسان 
يحتاج إلى أن يتواصــل معه حتى يطفئ ظمأه، وهو ما يعبّر عنه الفيلســوف 
الدانماركي كيركغارد بالعبارة: االمتالء بالوجود. وملخصه افتقار الشــخص 
إلى ما يثري وجــوده. وهنا يرى الرفاعي أن مهمة الديــن ما كانت بالمهمة 
اإليديولوجية (المهمة التي انتدب إليها الفقهاء والمتكلمون أنفسهم)، المتمثلة 
في تدّين مشــوّه عنيف قشري وفاشستي، وإنما هي باألولى مهمة أنطولوجية، 

البغية منها إرواء الظمأ األنطولوجي الذي يجتاح كينونة الشخص.
تلت هذه المداخلة مداخلــة الدكتورة نيكول 
حاتــم ـ المتخصصــة فــي الفلســفة الوجوديــة 
والمهتمــة بســارتر وبكيركغــارد ـ وقــد انصبّت 
مداخلتُها على موضوع النبي إبراهيم ‰ وكيف 
قرأته الفلســفات الحديثة والمعاصرة، بدءًا من 
صيــرورة إبراهيم وجهــاً ذا داللة فلســفية لدى 
الفيلسوف كيركغارد (الخوف والقشعريرة 1834)، 
على أساس أن روح الدين تتمثل في انبثاق الرب 
في التاريخ عبر الوصايــا، وما عمل عليه العديد 
من الفالســفة المعاصريــن من مناقشــة تأويل 

كيركغارد لوجه النبي (من رايســا وجاك ماريتان إلى ســارتر وميشيل هنري 
وليڤناس ودريدا ورونيه حبشــي). وقد تســاءلت الباحثة ـ فيما يخص قراءة 
ماريتان ـ عما إذا كانت هي ردة فعل كاثوليكية ضد قراءة بروتستنتية؟ وركزت 
بالخصوص على قراءة رونيه حبشــي، وكشــفت فيها عن تباين؛ ذلك أنه في 
بدايته اكتشــف أن صورة إبراهيم النبي تلّخص فكر كيركغارد برمته؛ بمعنى 
ذاك اإلقرار المأســاوي بالعبث، عاّدًا كيركغارد «فارس العبث». وقد تجسد 
هذا العبث في أمرين: وْعد الرب إبراهيم ‰ أنه سيكون له ولد على الرغم 
من العنت، ووعده بأنه سوف يذبح ابنه. وما ترتب عن هذا األمر من مناقضة 
بين: المجرم أخالقيــاً، المؤمن دينياً. ثم ما لبث رونيه حبشــي ـ في قراءة 

 j�7� �� ]Nال %ّ� �� ا�
 �U��R �$uي و�$'�, �$u
��ٍ �Hِ'!I األد��ن �� ��
 ;Rأن ��7'�7 �� ا����ر +R@.
 ;�U�- ;Rاألد��ن ���ر �$%
 ;Rر��� Wإ� ;'\���'W ا��
�$; -�W'� ;�U و
�ة Xو
�4_� األد��ن.



428

متـابعــات

ثانية ـ أن كشــف عــن حاجة البحر األبيض المتوســط إلــى الحافز ال إلى 
الالمعقول، فبدل النظر إلى المستحيل ينبغي النظر إلى الممكن، وبهذا انتقل 
رونيه حبشي من حماسة كبيرة إلى تحفظ تمثل في رفض الالمعقولية بالنسبة 
إلى الشــرق. فاإلكثار من العقالنية إفقار للغرب، لكن الشــرق محتاج إلى 

فائض عقالنية، وذلك من أجل تجاوز العبث.
تناول بعدها الكلمة األســتاذ جاد حاتم ـ وهو أســتاذ الفلســفة بجامعة 
القديس يوسف (بيروت) ـ وقد حاول قراءة مفكر قديم (الصوفي والفيلسوف 
اإلسالمي السهروردي) بمفكر محدث (الفيلســوف الفينومينولوجي الفرنسي 
المعاصر ميشيل هنري)، في مداخلة اختار لها من العناوين العنوان التالي: 
«السهروردي في إطار الفينومينولوجيا». وكان أن تساءل في بداية مداخلته: 
كيف يمكن لفلسفة معاصرة أن تساعدنا على فهم فلسفة قديمة؟ والمتحصل 
من مداخلتــه أنه على الرغــم من الفروق بيــن النظرتين؛ فإنــه يمكن عّد 
السهروردي ممهدًا للفلسفة الفينومينولوجية؛ وذلك بما يمكن أن يجعل مكاناً 
للسهروردي داخل الفلســفة المعاصرة، ال سيما وأن بين الصوفي والفيلسوف 
نقطة التقاء تتمثّل في كون األول منشــئ إشراق يواجه به «الغربة الغربية» ـ 
وهو األمر الذي يمكن أن يكون مالئماً لميشيل هنري التواق إلى فلسفة شرقية 

تذّكرنا دائماً بظهورية العالم.
وتوالت جلســات اليوم الثاني (11 ديســمبر 2014) بالجلسة الثالثة التي 
ترأســها األســتاذ عفيف عثمان، وكان المحاضرون فيها هم: محمد العريبي 
(أســتاذ بجامعة القديس يوســف (لبنان)، محقق تهافت التهافت البن رشد 
وأســاس التقديس للرازي)، والطاهر بن قيزة (أستاذ التعليم العالي بجامعة 
تونس األولى، متخصص في فلســفة القرن التاسع عشــر األوروبي (اليبنتز)، 
والزواوي بغورة (الجزائر / أستاذ الفلسفة بالكويت). وهكذا تناوب على تناول 

الكلمة كل منهم:
كانت مداخلة محمد العريبي تدور حول «الرازي وابن رشــد: الفلســفة 
والدين»، وقد حاول فيها تقديم صورة عما صار إليه علم الكالم والفلســفة 
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في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميالدي) في العالم العربي، أمام 
الخطريــن المحدقين به آنــذاك: خطر المغــول والتتار، وخطــر الحمالت 
الصليبية. وبعد استعراض موقف المفكرين من الدين، خلص إلى أن ابن رشد 
أراد تقديم فلســفة للخاصة خالصة من المؤثرات الدينية، ســاعية إلى بلوغ 
الحقيقة التــي ُعدت على مــدى العهــود الماضية المقصد األســمى للبحث 
الفلسفي. وهي بالجملة فلسفة منفصلة عن الدين ومجاورة له في آٍن معاً. هذا 
بينما ابتغى اإلمام الفخر الرازي رســم معالم فلسفة تروم بلوغ الحق، قائمة 
على أصول ومنطلقــات، تصور أنها دينية إســالمية. وهكذا، فإنه ـ بحســب 

ما خلص إليه الباحث ـ ال ابن رشد ناصب العداء 
للديــن، وال اإلمــام الفخــر نفر من الفالســفة 
وحشــرهم في زمرة الكفار وأصحاب البدع وأهل 

الضالل بالمطلق.
ولقد حدث أن دارت مداخلة الطاهر بن قيزة 
على ما يجمع الفلســفة بالدين، وذلك من خالل 
تجربتين خاصتين: تجربة الفيلسوف المسلم ابن 
رشد وتجربة الفيلســوف المسيحي اليبنتز. وكان 
عنوان المداخلة: «فلسفة الدين من ابن رشد إلى 

اليبنتز: هل وفرنا للدين الفلســفة التي يستحق؟». وقد نظر في مداخلته في 
كيفية تناول فيلسوفين مختلفين للصلة بين الفلسفة والدين من خالل نصين 
مأثورين: «فصل المقال» و«خطاب حول مطابقــة العقيدة للعقل». وقد أقام 
جســور تالٍق ـ ما كانت من باب مجرد توارد األفكار ـ بين الفيلســوفين من 
خالل استنادهما معاً إلى المنهج العقالني البرهاني، حتى وإن اختلفت وضعية 
الرجلين ما بين دين انتهى إلى االعتراف بحق التفلســف (المسيحية) ورجال 
دين ناصب الكثيُر منهم الفلسفَة العداءَ (اإلسالم). على أن الرجلين معاً أكدا 
أهمية الفلسفة لالهوت / علم الكالم؛ حتى ينتقلوا من الخطاب الجدلي إلى 
الخطاب البرهاني، كمــا أكدا أهمية الالهوت / علم الكالم للفالســفة حتى 

يتعلموا أن ثنايا الجدال ال تدرك بقوة البرهان.
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وقد ختمت هذه الجلسة بمداخلة الزواوي بغورة حول «المجال العام: بحث 
فــي مفهومه وفي عالقتــه بالدين». وهكذا أكــد المتدّخل علــى أهمية مفهوم 
«المجال العام» وعلى نمطي حضــوره المتناقضين بين العالم الغربي والعالم 
اإلسالمي. ذلك أنه إذا ما نحن ضربنا صفحاً عن حركة «العلمنة» المركزية 
على الطريقة الفرنســية اليعقوبيــة، والتي تريد إركان الديــن في ركن ركين 
بإبعاده عــن المجال العمومي؛ فــإن مختلف تجارب «الدنونــة» على الطريقة 
األلمانية واألنجلو ـ سكســونية جعلت من حضور الدين فــي المجال العام في 
المجتمعات الغربية مطلباً عادالً يجد سنده في الحق في التعبير واالختالف وفي 
حقوق األقليات، فإن المجتمعات العربيــة المعاصرة ـ وعلى العكس من ذلك ـ 
تواجه هيمنة تصور محــدد للدين على المجال العام، يتميز بالتصلب والرفض 
واإلقصاء والعنف؛ بحيث أمسى الحق في التعبير الحر في هذه المجتمعات هو 
المطلب األساســي العادل الذي يقتضي ضرباً من العلمانية القائمة على حياد 
الدولة واستقالل المؤسســات والفضاءات االجتماعية، ويسمح لمختلف الفئات 

االجتماعية والثقافية من التعبير عن نفسها.
وقد أديــرت الجلســة الرابعــة من لــدن األســتاذ أحمد األميــن، وكان 
المحاضران فيها: محمد المزوغي (تونس / إيطاليا (المعهد البابوي للدراسات 
العربية واإلســالمية))، وعاهدة األمين (لبنان)، وتغيــب الدكتور جورج كتورة 

ألسباب صحية، مع دعائنا له وألهله بالشفاء العاجل.
وقد قابل المزوغي بين تصوره للدين وتصور عزمي بشــارة، مقابلته بين 
كتابه الجديد: «تحقيق ما لإللحاد من مقولة» وكتاب عزمي بشــارة «الدين 
في العلمانيــة»؛ وذلك كمقابلة نقد الدين على طريقة الفالســفة األنواريين 
(دولباخ نموذجاً) والدفاع عنه على الطريقة التفهمية (هيغل). وما يعيبه محمد 
المزوغي على عزمي بشارة أن هذا سعى إلى نقد محاوالت دحض الدين (على 
طريقــة المزوغي) التــي يعّدها بعض المفكريــن جهدًا تنويرياً، بحســبانها 
محــاوالت عقيمة وغير مجدية، متهماً إياه بكونــه قوله ما لم يقله: الظاهرة 
الدينيــة مجموعــة مــن الخرافــات واإليديولوجيــات، ومحــاوالً الدفاع عن 
المنظومات العقدية بدءًا من تصور كانطي سبق للمزوغي أن بين محدوديته. 
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وإذ رأى الماديون أن الدين مجموعة من األساطير والخرافات اصطنعت بغاية 
الســيطرة على العقول؛ رد بشــارة بتفكيك هذه األطروحة وعّدها عبثية غير 
مجدية؛ ألنها تمنعنا من دراسة الدين على أساس كونه ظاهرة اجتماعية. ومن 
ثمة يكشــف المزوغي عن قناعة بشــارة الثاوية: كال، ما كان الدين مجرد 
مجموعة من األباطيل، بــل هو ظاهرة اجتماعية أصيلــة ال غنى عنها ترتبط 
باإلنســان. ومن ثمة تولّدت أطاريــح عزمي األساســية: تحصين الدين ضد 
العقل، االعتقاد في ملكة روحية، اإليمــان بموقع خارج العلم، تمجيد اإليمان 
الديني على أســاس أنه الســبيل الوحيد لتحقيق االمتالء، االعتقاد في وجود 

عقل مدبر. والحقيقة التي يريد كشفها المزوغي 
في كتاب عزمي هي: جعل علم االجتماع في خدمة 
الدين. كيــف ال يكون األمر كذلــك والدين هو 
الــذي يمــأل مخــزن البــؤس الفــردي، ويطرح 
للمؤمنين تعليًال وجوديــاً بضرورة تقبل مصيرهم 
كما هو؟ ضد هذه التصورات ال يتوانى المزوغي 
من تبني أطروحة دولباخ القائلة بضرورة تخليص 
الناس مما يسميه «الهلوسات الدينية» التي عادًة 

ما يتم بها إرهاب اإلنسان وترويعه.
تلت هذه المداخلة مداخلة األستاذة عاهدة األمين عن «أصل الدين عند 
فرويد»، وكان منطلــق تناولها لموضوعها كتابا فرويــد «الطوطم والطابو» 
و«مســتقبل وهم»؛ ففي الكتاب األول رد فرويد نشــأة الدين إلى الُعصابات 
الجماعية والشــعائر الدينيــة ووظيفتها في قمــع النزعات غير الشــعورية 
لإلنسان. وقد عد الدين عصاباً جماعياً، وجعل من اإلنسان الديني اإلنسان 
العصابي، جاعًال في الوقت نفسه من الدين وسيلة رقابية ضد الرغبات غير 
الشعورية؛ إذ من شأن الشعائر الدينية أن تقوم بالتخفيف من الصراع بين 
الهو واألنا األعلى، محققة بذلك السكينة المتمثلة في االمتناع عن الشهوات 
البدنية. وبالجملــة، ما يبدو من خالل هذا الكتــاب أن الدين إنما ورد في 
صورة طوطم نتيجة للشعور بالذنب من جريمة قتل األب، مما أدى إلى الرغبة 
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الدفينة في تخليد صورة األب على شكل طوطم، ومن ثمة ارتكز الدين على 
اإلحساس بالشعور بالذنب.

أما في كتاب «مستقبل وهم»، فيبدو الدين نتاجاً لإلنسان البدائي الذي دفعه 
خوفه من القوى الطبيعية إلى خلق قوة وهمية، ومن ثمة كانت المذاهب الدينية 
جميعها أوهاماً ال ســبيل إلى إقامة البرهــان عليها، ال يرغم أحــد على تبنيها، 
وبعضها بعيد االحتمال ومتناقض، ومعظمها يصعب إثباتها أو نفيها. هذا وقد نقد 
فرويــد ظاهرة الدين بعامة ولم ينقــد ديناً بعينه، معترفاً في الوقت نفســه بأن 
العقائد الدينية تتمتع بقوة فاتنة، وأن الدين قدم للثقافة البشــرية خدمة جليلة: 
ترويض األهواء. على أنه لم يســتطع المضي في مهمته؛ إذ مشكوك هو في أمر 
سعادة أهله، فما كان الناس أكثر أخالقية بالدين. وإذ يرى فرويد أن البشرية قد 
تربح أكثر مما تخســر من التحرر من الدين؛ فإنه يرى ـ مع ذلك ـ أن األديان 

ترسخت في الالشعور، وأن جهد استبدالها بتربية غير دينية جهد جبار.
وكانت الجلســة الختامية عبارة ـ أوالً ـ عن شــهادة مصطفى الحلوه عن 
تجربة التعايش الدينــي بمدينة طرابلــس لبنان، وتقرير عــن تجربة الحوار 
اإلسالمي المســيحي بلبنان، تحت عنوان: «تأمالت في البعد العالئقي للدين 
عبر خبرة معيشــة». وقد قال الرجل: ال للوعظية، ورأى أن المحبة أداة لفهم 
العالقة بالغير في عمقها الروحي، وإلغاء المسافة مع الغير (الفهم الوجداني 
للغير)، ذاهباً إلى أن كل حماية (ألهل الذمة) شفقة، وأن من شأن كل إشفاق 
أن ينم عن تعاٍل، وأن التســامح يتم دائماً من موقع استعالء، فالتسامح تفضل 
يتعلق بالتعايش االجتماعي وال يتعلق بحرية الفكر. وفي الوقت نفسه أكد التكافؤ 
بين المســلمين والمســيحيين في حــوار الحيــاة اليومية، وفي جــدل العيش 
المشترك، في إطار عقد اجتماعي ليس يتم إال بين متكافئين. وقد ختم شهادته 
عن هذه التجربة الفريدة في عالم عربي يعيش نذور حروب أهلية دينية بدعوة 

الفالسفة إلى تولي الحوار عوض أن يتواله فحسب رجال الدين.
تلت هذه الشــهادة مداخلة األستاذ وليد خوري (الجامعة اللبنانية / جامعة 
القديس يوســف) حول: «ثقافــة الردة والفكــر المختلف». وقــد عرض إلى 
االجتهادات الفقهية في مســألة حكم الــردة. ورأى أن من بيــن ما يقلق غير 
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المســلم في هذا األمر االختالف عند بعــض الفقهاء، وذلك بمــا يجعل غير 
المسلم غير محمي أمام هذا الحكم. هذا، فضًال عن بعض أوجه التعارض بين 
أحكام الردة وأدبيات حقوق اإلنســان. وقد عزز تحليله هذا بأمثلة ونماذج من 
التــراث الفقهي فــي أمر حكم الــردة (النيســابوري، الغزالي مــن القدماء، 
والمودودي وســيد قطب من المحدثين) منبهاً إلــى أن هذا الحكم كان بمثابة 
سيف داموقليس المصلت على رأي كل من خالف، وال أدل على ذلك من قضية 

نصر حامد أبي زيد التي ال تزال طريًة في األذهان.
تناول الحديث بعده األستاذ محمد المصباحي 
(المغرب) لمعالجة مســألة: «أوجــه التقابل بين 
الديموقراطية واإلسالم السياسي» وقد بدأ كالمه 
بتهنئة منظمي الندوة على تناولهم لهذا الموضوع 
الحســاس فــي المــكان الحســاس فــي اللحظة 
الحساســة. وعنده أنه عادًة ما يجري الكالم عن 
فلسفة الدين، بينما يريد هو تناول األمر من وجهة 
نظر فلسفة الدين السياســية؛ ذلك أنه لكل دين 
سياســة، ســواء أظهرها أم أخفاها. ومهما تعالى 

الدين؛ فإنه ال بد أن يهتم بتدبير شؤون الناس، إذ ما من دين إال وهو مشروع 
تنظيــم جديد للحياة السياســية للناس؛ بناءً عليه، يرى أن ثمة خمســة أوجه 

للتقابل بين الديموقراطية واإلسالم السياسي:
أولها: إن ما يميّز اإلسالم السياســي اعتقاده في إمكان بناء الدولة على 

أساس الحق المطلق، بيد أن اإليمان المطلق يتعارض مع السياسة.
ثانيهما: يريد اإلسالم السياسي إخضاع السياســة إلى المعايير الفقهية 
والكالميــة، وهذا يتــأدى به إلى مصــادرة الحريــات التي هي أســاس وكنه 

الديموقراطية.
ثالثاً: ينشد اإلسالم السياسي المعقولية؛ ولكنه ينأى بنفسه عن العقالنية 

التي هي أساس من أسس الديموقراطية.
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رابعاً: وإذ يلزم أن يتم الحــوار الديمقراطي والعقالني في فضاء محايد؛ 
فإن اإلسالميين المتشددين ال يؤمنون بالحياد، واإلسالم السياسي يريد تصور 

ديموقراطية بال علمانية؛ ألنهم يعتقدون أن العلمانية تهدد الدين.
خامساً: من لوازم الديموقراطية الثقافة، بينما يعادي اإلسالميون الثقافة 

ويكرهونها، فينتهون إلى تصحير الحياة الثقافية.
على أن األستاذ المصباحي لم يرد أن يخرج بنتيجة تضادية سلبية، وإنما 
جمع بين تشاؤمية العقل وتفاؤلية القلب: ال يمكن اعتبار التنافي قدرًا ال مناص 
منه، بل إن احتكاك اإلسالم السياسي بالمعترك السياسي من شأنه أن يفضي 

به إلى االعتراف واالنفتاح بغاية حل معضالت الواقع العنيدة والمعقدة.
هذا ولقد كان عمدة الفالســفة العرب المعاصرين األستاذ ناصيف نّصار 
بمثابة الدينامو المحرك لهذه الندوة، مثلما كان الدينامو المنظم هو األستاذ 
أدونيس العكــرة. وما بخل ناصيف نّصار بمالحظاتــه على كل المداخالت بال 
استثناء، بدينامية وشجاعة وقوة. وقد صاغ مالحظاته القيمة في التعقيب على 

الجلسة النهائية على النحو التالي:
لم يخطئ مركز علوم اإلنســان ال وال االتحاد الفلسفي العربي في اختيار 
الموضوع وطرحه للنقاش في هذا المؤتمر؛ إذ المشكلة راهنة وقوية، وقد عبّر 

المشاركون في الندوة عن ذلك.
ثمة إبداء أسف على عدم حضور األساتذة المختصين من مصر الذين لهم 
مشاركاتهم المفيدة في هذا المجال شأن عثمان الخشت وحسن حنفي وغيرهما 
كثيرون. كما ثمة أسف عن غياب عادل ظاهر إلسهاماته القريبة من هذا المجال.
على أن العديد من اإلســهامات المست الموضوع ولم تدخل في صلبه؛ أي 

لم تعالج العوائق التي حالت دون أن تكون لنا فلسفة دين قوية.
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التجديد  مناهج  العصر:  ِفقه 
والفقهي الديني 
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ال شك أن التجديد ُسنة كونية وقانون تاريخي تتطلّبه حياة 
الناس وحاجاتهم الزمانية والمكانيــة، وحاجة األُمة إلى 
إصالح واقعها الراهــن، ومن هنا تأتي ضــرورة تجديد الخطاب 
اإلسالمي حتى يستعيد الفكر اإلسالمي عافيته، ويستجيب لمتطلبات 
عصره المتغير وتحوالته الكبيرة، فالتجديد ُسنة من سنن اهللا 8 
في خلقه، تبعاً لُسنة الحياة في التغيير بما يحقق مصالح الخلق، 
فترك التجديد أو تراجــع خطابه في األُمة لــه الكثير من اآلثار 
السلبية على الفكر اإلسالمي وتعقيد الكثير من القضايا والمسائل 
التي تستحق النقاش وتجديد المفاهيم فيها، فالقطيعة مع تجديد 
الخطــاب جعلــت الكثير مــن المثقفيــن ينصرفون عــن الثقافة 
اإلسالمية، ويندفعون إلى تبني األفكار والمعارف الغربية، واالعتقاد 
بأنها الحل لواقعنا ومشــاكلنا القائمة. كما أن بعض المؤسســات 
الدينية فــي أغلبها انشــغلت بالعلوم التقليديــة القديمة، وقطعت 
الجســور مع الواقع وتحوالته، وهذا ما عّمــق الفجوة في مخاطبة 
العصر ومقتضياته تحت شــعار الحفاظ علــى الهوية والذات من 

االختراق الثقافي والفكري.
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ُعقدت في العاصمة الُعمانية الندوة السنوية المعتادة (تطور العلوم الفقهية.. 
ِفقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي) 5 ـ 8 إبريل 2015، والتي نظمتها 
وزارة األوقاف والشــؤون الدينية في نسختها الرابعة عشــرة، بحضور عدد من 
العلمــاء والمفكرين مــن كل المــدارس الفقهية اإلســالمية، وبرعايــة معالي 

الشيخ / محمد بن أحمد الحارثي مستشار الدولة.
وقد ألقى الشــيخ الدكتور عبد الرحٰمن بن سليمان السالمي ـ رئيس اللجنة 
المنظمة للنــدوة ـ كلمة الوزارة، وقال فيها: إن المســلمينَ امتلكوا عبَر العصور 
فقهاً للدين، وفقهاً للعيش، وكَال األمريــن َجرى تكونه، وجرْت تنميته وتطويره، 
استنادًا للكتاب والُســنة، وتجارب المسلمين مع نصوصهم وسلفهم فهماً وعيشاً، 
ومع إدراكات جماعاتهم للمصالح في العالقــات فيما بينهم، ومع اآلخر المحلي 
والعالمي. إن مناهج االجتهاد والتجديد وآلياته ـ فــي تلك األزمنة ـ كانت تتم 
ضمن المنظومة السالفة الذكر، ومن داخلها، وضمن القواعد الثالث التي استقر 
العمل بمقتضاها: النص القرآني والُسنة النبوّية، وإجماعات المسلمين وأعرافهم، 
وآليات االستنباط المتمثلة في القياس الفقهي الذي نمت البحوث بشأن جزئياته 
نموًا كبيرًا. وبخالف االنطباعات الســائدة عن توقف االجتهاد وانسداد بابه قبل 
ثالثة قــرون وأكثر؛ فإن التطويــرات النظرية والمبادرات العلميــة ظلت جاريًة 
بحسب االحتياجات، وبحسب المفاهيم المتعارف عليها للتعامل الفقهي والمصلحي. 
والمصالــح ـ كما هو معروٌف ـ صــارت مقصدًا من مقاصد الشــرع، وعمًال من 
أعمال النظر الفردي والجماعي. لقد تغير المشهد كله منذ النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري؛ فقد تصاعدت دعوات تغييرية من نوع آخر؛ لقد دعا 
كثيرون إلــى «فتح باب االجتهاد» الذي رأوا أن بابه قد انســد، وتناولوا بالنقد 
آليات االجتهاد الفقهي. وقد اتخذ النقد أحد مســارين: مسار العودة المباشرة 
للكتاب والُسنة مع محاولة تخطي التقليد الفقهي، ومسار اإلصالح الديني الذي 
يريد العودة للمصادر أيضاً؛ لكنه يستهدف التالؤم مع ظروف العصر ومتغيّراته.
وأضاف الســالمي: إن القرن الرابع عشــر الهجري انقضى مــن ُدْون أن 
تنقضي آثاره ومشكالته، وشهد تنامي هذين التيارين: تيار االجتهاد والتجديد، 
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وتيار التشدد والتأصيل، ونحن نُعنى في ندوتنا الرابعة عشرة هذه بتيار االجتهاد 
والتجديد. لم يعد أحٌد يتحّدث عن التقليد على أساس أنه البداية والنهاية؛ لكن 
على أساس أنه ضمن العمل في االجتهاد والتجديد. هناك من يريد فهم التقليد 
وتجاوزه، وهناك من يريد فتح التقليد ونقده والبناء عليه. إن اتجاه فتح التقليد 
ونقده واالنتقاء منه هو الذي قام باألعمال الكبرى في المجال الفقهي في القرن 
الرابع عشر الهجري. وقد اتخذ لذلك سبيلين: سبيل االنتقاء واإلضافة والتحرير 
والتعديل، وسبيل االستناد إلى «مقاصد الشــريعة» إلحالل األصل الغائي محل 
األصل القياســي التقليدي. واالنطالق من ذلك لتأسيس منظومة فقهية جديدة 
تتجاوز المنظومة التقليدية من دون أن تتصادم معها أو تصطنع قطيعًة إزاءها؛ 
فالتقليد المذهبــي ومنظومته يصبح في هذه الحالة تأريخاً تشــريعياً ال يمكن 
االســتغناء عنه. وأعمال هذه الندوة المتجددة تنطلق مــن هذه الرؤية؛ فعندما 
نتحّدث عن الِفقه اإلنشائي أو االبتدائي؛ فهو جديٌد من ناحيتين: الموضوعات، 
واالستناد المرجعي. ففي االستناد المرجعي يجري اللجوء إلى المقاصد والغايات 
أو المصالح الضرورية. وفــي الموضوعات، تظهر مســائل وقضايا واحتياجاٌت 
جديدة، يصعب االستناد فيها إلى القياس، فتصبح األدلة الشرعية ـ وفي طليعتها 
الكتاب والُسنة ـ هي المرجع األســاس، وتصبح احتياجات المسلمين بحسب ما 
يقدرهــا العلماء، وضمن المقاصد والغايات األخالقيــة والحاجية التي تتطلبها 
متغيرات حياة الجماعات واألُمة. إن هذا التصنيف الذي لجأنا إليه ـ عندما كنا 
نخطط في وزارة األوقاف والشؤون الدينية لندوة «ِفقه العصر» ـ يفتح المجال 
للتواصل بين سائر التيارات التي تعاملت خالل القرن الرابع عشر وبداية القرن 
الخامس عشر الهجريين مع مستقبل الِفقه اإلسالمي من مبادئ ومنطلقات بناءة. 
فعندما نقول باالجتهاد أو الِفقه اإلنشائي؛ فإنه يمكن فهمه على أنه عمل اجتهادي 
في مناطق الفراغ التشريعي. فنهج المقاصد التجاوزي الذي ال يزال يفتقر إلى 
اآلليات الدقيقــة التي يتضمنها المنهج القياســي ال يمنع من االســتعانة ـ في 
عمليــات البحث عن المصلحة ـ بالمنهج اآلخر، واســتخدام مــا تتيحه البيئات 
الجديدة من إمكانيات للتفكير والتدبير. والتســاند بيــن األمرين أو المنهجين 
يحول دون القطيعة المضرة جدًا؛ ألنها إما قطيعٌة مع التقليد لصالح التأصيل، 



438

متـابعــات

أو قطيعٌة مــع الجديد المتعــارف عليه فــي العالم لصالح الهوية المنكمشــة 
والمتحفزة. وقد ألقى العديد من العلماء كلمات فــي افتتاح الندوة، من بينهم 
ســماحة الشــيخ / أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام الســلطنة، الــذي بيّن أن 
اهللا 4 قد جعل طبيعة البشر متطورة وليست جامدة على حال، ومع هذا التطور 
تنشأ مشكالت متعددة، وهذه المشكالت هي بحاجة إلى أن يسلط الضوء عليها 
من حيث حكم اهللا 4 ، والذيــن يضطلعون بهذه األمانة ويقومون بهذا الواجب 
إنما هم الفقهاء الربانيون القادرون على استنباط األحكام الشرعية من مظانها 
وإعطاء كل مشــكلة من هذه المشكالت حلولها، لهذا كان هذا االجتماع الطيب 
وأمثاله من اللقاءات التي تتم بين الفقهاء هي المحاضن لعالج المشكالت التي 
تفرزها تطورات الحياة اإلنسانية، وبجانب هذا فإن الفقهاء عليهم أن ينظروا في 
مصالح األُمة؛ فقد جعلهم اهللا 4 قادة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، 
وهذا العصر إنما هو منعرج خطير بالنسبة إلى هذه األُمة؛ لما حصل بين األُمة 

نفسها من شقاق، تبعته فتن اصطلت األُمة بنارها.
وأضاف ســماحته أن الفقهاء مطالبون بــأن ُيخرجوا هــذه األُمة من هذا 
المأزق، وأن يحولوها من الشقاق إلى الوفاق ومن الخالف إلى االئتالف؛ حتى 
تجتمع كلمة األُمة إلى ما يحبه اهللا 4 ويرضاه، وحتى تصان دماء األُمة وتصان 
أعراضها وحرماتها؛ فإن األُمة مسؤولة عن نفسها، كما أنها مسؤولة عن غيرها، 
فكيف تقوم بحق هذه المســؤولية إن لم تْســع إلى ردم هذه الهوة فيما بينها، 

والقضاء على الشقاق، وإطفاء لهيب الفتنة المستعر فيما بينها؟!
ومن هنا نرجو من الفقهاء أن يقولوا كلمة تكون بمثابة البلســم الشــافي 
ألنواء هذا األُمة، تعالج هذه المشكالت، وتصون هذه الدماء، وتمنع هذا النزيف 
بين األُمة، وتقضي هذه الفتنة المســتعرة التي تأكل الحرث والنسل، واهللا 4 
لن َيِتَرُكم أعمالكــم، فبقدر ما يكون اإلخالص والســعي إلى هذا الخير يكون 

التوفيق من عند اهللا 4 .
كما تحّدث فــي افتتاح الندوة بعــض العلماء عن أهميــة التجديد الديني 
والفقهي وضروراته في المجتمعات المســلمة، كمطلب مِلــّح وهام في ظل بروز 

األفكار المتطرفة المخالفة للفكر اإلسالمي الصحيح.
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ثم بدأت جلســات الندوة التي شــارك فيها 60 باحثاً فــي دورتها الرابعة 
عشــرة، حيث تضّمنت المحاور: األصــول النظرية لِفقه العصــر، والنظريات 
الفقهية والمســار الجديد، وِفقــه العصر ومناهج التجديــد، وِفقه العدالة في 
اإلسالم، وِفقه العصر في المجال الدولي، وفقه العصر في مجال األُسرة، وِفقه 

العصر في المجاالت الجديدة.
وفي المحورين: األول والثاني (األصول النظرية لِفقه العصر) تحّدث فضيلة 
الشيخ األستاذ الدكتور شوقي عّالم ـ مفتي جمهورية مصر العربية ـ حول (تحرير 
المفاهيم: مســألة تطبيق الشريعة)، كما تحّدث الشــيخ أفلح بن حمد الخليلي 
حول (التكيف الِفقهي.. أهميته وآلياته)، وشارك األستاذ الدكتور رضوان السيد 
بورقة عمل حول (التقليد الِفقهي وإمكانيات الحراك والتجديد)، وألقى األستاذ 
الدكتور محمد الروكي ورقة عمل حول (مناهــج األصوليين بين التجديد وبناء 
النظام)، وتحّدث عبد المحمود أبو إبراهيم في ورقة عمل حول «مسارات اإلصالح 
فــي الِفقه واألصول»، وأخيرًا تحّدث األســتاذ الدكتور محمــد كمال إمام حول 

«نظرية الحكم الوضعي وإمكانيات التجديد والتغيير»).
وفي المحور الثاني (النظريات الفقهية والمســار الجديد) تحّدث األستاذ 
الدكتور سعيد شبّار حول (نظرية الُسنة النبوية: التاريخ واإلشكاليات)، كما ألقى 
األستاذ الدكتور نور الدين الخادمي ورقة عمل حول (نظرية العرف في المذاهب 
اإلسالمية وإمكانيات التجديد)، وشارك الدكتور صالح بن سعيد الحوسني بورقة 
عمل حــول (نظرية العمــل في المذاهب اإلســالمية)، وألقى األســتاذ الدكتور 
عبد الحي عــزب رئيس جامعــة األزهر ورقته حــول (نظرية االســتصحاب في 
المذاهب اإلسالمية وإمكانيات التجديد)، واألستاذ الدكتور آية اهللا أحمد مبلغي 
حول (نظرية المصلحة في المذاهب اإلســالمية بين العلة والمقصد)، وتحّدث 
األســتاذ الدكتور عبد الرحٰمن الكيالني حول (نظرية االستحســان عند الفقهاء 
وإمكانيات التجديد)، واألســتاذ الدكتور محمد الشــيخ بورقة عمل حول (الِفقه 

المعاصر: رؤية فلسفية).
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أما المحوران: الثالث والرابــع للندوة فكانا بعنوان (ِفقه المعاصر ومناهج 
االجتهاد المعاصر) حيث تحّدث ناصر بن خلفان البادي حول (االجتهاد اإلنشائي 
عند اإلمام المحقق الخليلي)، واألســتاذ الدكتور محمد المالكي في ورقة عمل 
حول (االجتهاد اإلنشــائي عند اإلمام محمد عبده)، كما شارك األستاذ الدكتور 
محيي الدين عفيفي بورقة عمل حول (االجتهاد اإلنشــائي عند الشــيخ العّالمة 
محمود شــلتوت)، والشــيخ عبد اهللا العزي حول (االجتهاد اإلنشائي عند الشيخ 

العّالمة مجد الدين مؤيدي).
والجلســة الرابعة من الندوة كانت بعنوان (ِفقه المعاصر ومناهج االجتهاد 
المعاصر)، حيث تحّدث األستاذ الدكتور محمد المنسي حول (االجتهاد اإلنشائي 
عند اإلمام المراغي)، واألســتاذ الدكتور محمود هرموش فــي ورقة عمل حول 
(االجتهاد اإلنشــائي عند اإلمام السالمي)، كما قّدم الشيخ هالل اللواتي ورقته 
في الندوة بعنوان (االجتهاد اإلنشائي عند الشيخ العّالمة السيد باقر الصدر)، 
وشــارك األســتاذ الدكتور ســعيد بن ســعيد العلوي بورقة عمل حول (االجتهاد 
اإلنشائي عند الشــيخ العّالمة محمد بن الحسن الجحوي)، كما شارك األستاذ 
الدكتور جمال الدين دراويل بورقة عمل حول (االجتهاد اإلنشــائي عند العّالمة 
الشيخ الطاهر بن عاشور)، والدكتور إسماعيل األغبري بورقة عمل حول (االجتهاد 

اإلنشائي عند الشيخ العّالمة ناصر بن أبي نبهان الخروصي).
وفي الجلستين الخامسة والسادسة قّدم الدكتور عبد اهللا بن سعيد المعمري 
ورقة عمل حول (االجتهاد اإلنشائي عند الشــيخ العّالمة أحمد الخليلي)، وقّدم 
األســتاذ الدكتور داؤود بورقيبة ورقتــه بالندوة حول (االجتهاد اإلنشــائي عند 
العّالمة الشــيخ بيوض)، ود. معتز الخطيب ورقة عمل حول (االجتهاد اإلنشائي 
عنــد العّالمة مصطفــى الزرقاء وأبي اليســر عابدين)، والدكتــور عبد العزيز 
العوضي حول (االجتهاد اإلنشائي عند العّالمة عبد اهللا ابن الشيخ محمد صالح 

الخزرجي الشافعي).
أما في الجلسة السابعة من الندوة: (ِفقه العدالة في اإلسالم) فقد تحّدث 
الدكتور محمــد خليفة حامد حول (مؤسســة العدالة في اإلســالم بين التاريخ 
والتطــورات المعاصرة)، فيما تحّدث األســتاذ الدكتور جابــر عبد الهادي حول 
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(نظام الحســبة والدعوة العمومية)، والدكتور أحمد الخمليشي حول (المحاكم 
الدستورية وقواعد الِفقه اإلسالمي).

والجلسة الثامنة كانت بعنوان (ِفقه العدالة في اإلسالم)، تحّدث فيها الشيخ 
الدكتور عبد اهللا بن راشد السيابي عن (مقاصد القضاء في اإلسالم)، والدكتور 
أحمد أبو الوفاء عن (العدالة الدولية من منظور إسالمي) [المؤسسات واألنظمة]، 

واألستاذ الدكتور أحمد هندي حول (طرق اإلثبات المعاصرة).
والجلسة التاســعة كانت عن ِفقه العدالة في اإلسالم، تحّدث فيها الدكتور 
أشرف أبو الوفا عن (العدالة في مجال عالقات األفراد على الصعيد الدولي)، 
وتحّدث الدكتور عبد القادر بن عزوز في (كتب القضاء في المذاهب اإلسالمية: 
رصد تحليل)، وتحّدث الدكتور فايز محمد حســين فــي (العدالة في المقاصد 

والممارسة: مسألة الخير العام من منظور متجدد).
وفي الجلسة العاشرة من الندوة تحّدث األستاذ الدكتور راشد البلوشي في 
(التحفظ في المعاهدات الدولية من منظور إســالمي)، وتحّدث الدكتور عوض 
محمد عوض في (الردة بين الحد والتعزيز)، وتحّدث الدكتور مسفر القحطاني 

في (السلم المدني: وفكر التطرف الديني).
وفي الجلسة الحادية عشرة: (ِفقه العصر في المجال الدولي) تحّدثت الدكتورة 
هبة رؤوف في (ِفقه العصر في العالقات بين الديانات والثقافات)، وتحّدث الدكتور 
سعود الحبسي في (القواعد الفقهية في العالقات الدولية)، وتحّدث األستاذ الدكتور 
سعيد الدقاق في (جرائم اإلبادة من منظور إســالمي)، وتحّدث الدكتور محمد بن 

سيف الحبسي في (جرائم االتجار بالبشر من منظور إسالمي).
وفي الجلســة الثانية عشــرة: (ِفقه العصــر في مجاالت األُســرة)، تحّدث 
الدكتور ماجد الكندي في (الزواج المدني وموقف الِفقه منه)، وتحّدث األستاذ 
الدكتور نبيل أســعد في (التعويض عن الخطبة وعن الطالق)، وتحّدث األستاذ 
الدكتور إدريس الفاسي في (حق السعاية والكد في االجتهاد المغربي المعاصر)، 
وتحّدث األســتاذ الدكتور رمــزي دراز في (ضرورات الرؤيــة الفقهية الجديدة 

للعالئق بين الفقه والقانون في مجال المعامالت).
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وفي الجلسة الثالثة عشرة: (ِفقه العصر في مجاالت األُسرة) تحّدث الدكتور 
سيد مختار أوكليف في (ِفقه المغتربين في األحوال الشخصية للمسلمين)، وتحّدث 
الدكتور سلطان الحراصي في (الكشف الطبي لراغبي الزواج)، وتحّدث األستاذ 
الدكتور محمد باهي أبو يونس في (الحقوق السياسية للمرأة من منظور إسالمي).
أما الجلسة الرابعة عشرة األخيرة فكانت بعنوان (ِفقه العصر في المجاالت 
الجديدة)، وتحّدث فيها الدكتــور حميد لحمر في (اســتئجار األرحام والرحم 
البديــل)، وتحّدث الدكتور مصطفــى باجو في (التبرع باألعضــاء في المجامع 
الفقهية)، وتحّدث الشــيخ فرحات الجعبيري في (التجارة اإللكترونية)، وتحّدث 
الدكتور حســن الشــعيبي في (بنوك الدم)، وتحّدث الدكتور سيف الهادي في 
(الصور المستحدثة للزواج وموقف اإلســالم منها: زواج الهبة والدم والبصمة 

والمسيار والسفر).

ا�!�X$�ت
وقــد خرجت ندوة تطور العلوم الفقهية في نســختها الرابعة عشــرة «ِفقه 
العصر: مناهج التجديد الديني والِفقهي» برؤى واستشرافات مستقبلية بلغت أربع 

عشرة توصية تمثّلت فيما يلي:
أوًال: تؤكد الندوة أهمية التجديد وأنه ال يقتصر على األحكام الِفقهية؛ بل 
يتجاوزها إلى مناهج االجتهاد في أصول التشــريع اإلسالمي وأدوات االستنباط 
الفقهي، كالعرف الصحيح، والمصالح المرســلة، واالستحسان، وسّد الذرائع، 
ونحوها، من أجل إظهار قدرة الشريعة اإلسالمية على إصالح الحياة، ومراعاة 

مقتضيات التجّدد والتغيير والتقّدم.
ثانياً: تفعيل العمل الفقهي في المجاالت كافة، والمشاركة في حركة اإلحياء 
والتجديد التي تستدعيها ضرورات الواقع وتطورات العصر وحاجياته المختلفة، 
وذلك عبر تنشــيط مراكز العلم وهيئــات اإلفتاء، من أجل تعميق الدراســات 
الفقهيــة المتعلقة باســتخدام التقنيات الحديثــة واالكتشــافات المعاصرة في 
المجاالت االجتماعية والطبية والقضائية والمالية، واإلســهام في تطوير النظم 

والتشريعات الفقهية التي تيسر العمل بها.
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والفقهي الديني  التجديد  مناهج  العصر:  ِفقه 

ثالثاً: إن مرتكزات البحث في معالجة ِفقه العصر قرآنية إنسانية اجتماعية 
أخالقية؛ فالقرآن الكريم ـ في جميع توجيهاته ـ راعى الواقع اإلنساني، وتعامل 
مع اإلنســان انطالقا من واقعه ومجتمعه المحيط به، ومــن هنا تتجّدد الرؤية 

الواضحة للقضايا المطروحة في هذه الندوات.
رابعاً: تفعيل مناهج االجتهاد التي قررها علماء األُمة في الكشف عن أحكام 
القضايا المعاصرة والنوازل المســتجدة التي تقع، حتى نجمع بذلك بين قراءة 

المصادر واألصول وتفهمها واتباعها، والمعاَصرة في التطبيق والتنزيل.
خامساً: توحيد المصطلحات وضبطها في المدارس اإلسالمية لفهم اجتهادات 
الفقهاء؛ إذ إن العيش المشترك ال يتحقق إال بمعرفة األصول المتفق عليها بينهم.
سادســـاً: تأكيد معالم النهضة الُعمانية في إطارهــا الفقهي والثقافي 
والعلمي، وتطور مدرستها الفقهية وإسهام علمائها في معالجة نوازل األُمة في 
كل عصر، وعبر الحقب واألزمــان مما يعطي فكرًا دينيــاً متجددًا، وعطاءً 
إنسانياً متدفقاً، جديرًا بالدراسة التاريخية والفقهية استكماالً لهذا اإلرث، 

وامتدادًا لهذه الحضارة العريقة.
سابعاً: إنّ االجتهاد في تطبيق النصوص الشرعية ال يقل أهمية عن االجتهاد 
في فهم نصوص الشــريعة؛ فتطبيق األحكام يحتاج إلى تبصر ونظر، من خالل 
االلتفات إلى ِفقه المآالت، والعلم بطبيعة الواقع، ومراعاة المصالح والمفاسد، 
وربط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي؛ وذلك حتى يكون تنزيل األحكام موافًقا 

لمقصود الشارع منها.
ثامناً: أهمية دراسة النماذج الفقهية التجديدية في تراثنا الفقهي، وتقييمها 
ضمن إطارها التاريخي، وتحديد منهجية االستفادة منها وتطويرها، والتفكير في 
اإلفادة من جهود االجتهاد اإلنشــائي الذي ســارت عليه هذه الندوة ـ وما ظهر 
وتتابع في الندوات على مدى العقد ونصف العقد ـ في إنجاز موســوعة جديدة 
تستوعب المناحي التجديدية في فتاوى العلماء ودراساتهم المعاصرة، وما قدمته 
المجامع الفقهية في شتى الموضوعات المتميزة بالجدة واألصالة وعمق البحث، 

ومواكبة ِفقه العصر، وما طرأ في حياة المسلمين من تغيّرات.
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تاسعاً: تعزيُز الوحدة اإلسالمية واألخوة اإليمانية والتعارف اإلنساني، وإبراز 
القواسم المشتركة بين المدارس الفقهية واالتجاهات الشرعية المعتبرة، وتأكيد 
كونها مقوم نجاح وعنصر ثراء ومصدر قوة، والعمل على نبذ التعصب والتفرق، 

وترك االختالفات اللفظية والجدل الذي يورث ما ال تحمد عقباه.
عاشراً: إبراز رســالة العلماء في تحقيق الوحدة واألخوة والتنمية والتزكية 
واإلصالح، وتبليغ صوتهم في منع العنف والغلو، وترسيخ قيم اإلسالم الحنيف 

ودعوته إلى الرحمة والعدل والرفق والسماحة.
حادي عشر: إحياء رسالة الوعظ واإلرشــاد في العصــر الحديث، وتعظيم 
الرســالة الروحية والتربوية والعلمية للمؤسســات الدينية واإلعالمية، وتجديد 
الشــأن الديني في ذلك، بحيث يكــون متصًال بحياة الناس ومالمًســا للواقع، 
ومتابعة المناهج والبرامــج التعليمية ومراجعتها دائمــاً، بحيث تكون مؤثرة في 

عقول الشباب ومتفاعلة مع قضايا العصر.
ثاني عشر: االهتمام بالنواحي الروحية واألخالقية والتربوية في فهم الكتاب 
والُسنة واالجتهادات الفقهية، بما يؤدي إلى التأثير في الباحثين الشباب بطرائق 
إيجابية، ويدخل روحاً جديدة في المناهج والطرائق المتبعة في تثقيف األجيال 

وتربيتهم وتعليمهم.
ثالث عشر: أهمية التعاون بين علمــاء الِفقه اإلسالمي وعلماء القانون من 
أجل ردم الهــوة بينهما، وتنظيم لقاءات دورية لتحقيق التقارب بما يســهم في 
ترســيخ العدالة، مع إمكانية التعــاون في تدوين الِفقه اإلســالمي نتيجة لهذه 

اللقاءات.
رابع عشـــر: إن الحســبة تحتاج إلى تطوير شــكلي وموضوعي تحدد فيه 
اختصاصاتها والعالقة بينها وبين المؤسسات األخرى، وكيفية االستفادة من وجود 
كل منها، وأن يوجد مركز أبحاث لدراسة الحسبة، والعمل على تطويرها وكيفية 

االستفادة من وسائل اإلعالم في هذا المجال.
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■  فيلسوف إنجليزي، وعالم رياضيات.

تعني مقاصد اهللا تحقيق القيمة فــي العالم الدنيوي، 
وتفعيل مسألة الغايات الكلية تعني مالءمة الحاضر أو 
وضعه في ســياق القيمة في المســتقبل القريــب أو البعيد. إنّ 
القيمة هي جزءٌ ال يتجزأ من الواقع، وإنّ كونك فردًا، فهذا يعني 
أن تلك مصالــح خاصة. والمصالح الخاصة هذه هي إحســاٌس 
بالقيمة الفردية، وهي في جانٍب منها إحساٌس عاطفي؛ أما قيمة 
األشياء األخرى ـ خارج الذات ـ فإنها متفرعٌة على األصل، إنها 
عناصر تضيف أمورًا أو أشياء على الحاجات األساسية. والمصالح 
الذاتية هذه هي عبارةٌ عن االهتمام بما يعني الوجود الذاتي أو 
الفردي في هذه الحقبة أو البرهة من الزمان. وُيعّد ذلك ذروة 

المتعة بالتحقق.

متابعة لترجمة الفصل الثالث من كتاب ألفرد نــورث هوايتهد: كيف يتكون الدين.  ٭ 
وقد نُشرت األجزاء السابقة في التفاهم عدد 39، 2012، ص 423 - 436، والتفاهم 
عدد 40، ص 269 - 283، والتفاهم عــدد 41، 2013، ص 269 - 283، والتفاهم عدد 

44، ص 375 - 384.

■   ��أ���د �Rرث _�ا�!

rا ومقاصد  (٭)القيمة 
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َبْيَد أنّ الواقع هو المتعة، وهذا االستمتاع هو اختباٌر أو تجربٌة قيمة. ذلك 
أنّ الحــد الزماني هو عبارةٌ عن كوٍن أصغر، يضم فــي ثناياه الكون األكبر. 
وهذا التوحيد للكون ـ والذي تتالقى عناصره المختلفة ذات الوجوه المتعددة ـ 

يشكّل ذَرًّة واحدًة في العالم الحقيقي.
إنّ هــذا الحدث الواقعي األساســي يمتلــك طبيعة كونه فعــًال للقدرات 
اإلدراكيــة. لكن لنتحدْث عــن الوقائع غير العقلية، وحينهــا تصبح القدرات 
اإلدراكية عمياء؛ ذلك أنه ال يمتلك وعياً شفّافاً بل إنه ليس أكثر من القيمة 
الذاتية لإلدراك الكوني األصغر. فالقيمة الذاتية هــي الواقعة الموحدة في 
الواقع، وينم عن ذلك ظهورها. وعندما يحصل ذلك نســميه إدراكاً أو فهماً. 
ويكون ذلك عندمــا نحلّلها في عالئقها بكل جزٍء من أجزائها، والتي تشــكّل 
بمجموعها هذا الشيء الظاهر. إنّ كل وجوٍد فردي حقيقي هو عبارةٌ عن تنظيمٍ 
لكل الكون الحقيقي والمتصور، ومن خاللــه تتعلُل القيمة الذاتية، التي هي 

عبارةٌ عن الذات الفردية نفِسها.
إنّ كل حدٍث زماني إذًا يمتلك جانبين اثنين؛ فهـو مـن جانٍب أول عبارة 
عن حالٍة مـن الخلْــق واإلبداع، من أجل وْضع الكون في ســياٍق واحد. وهذا 
الجانب من الحدث أو هذا الوجه من وجهْيه هو عبارةٌ عن العلة الذاتية، أو 
أنه هو إبداعه الذاتي. وهنا ندرك الَخلْــق باعتباره إقالباً لتحليلنا؛ ذلك أنه 
خالل وصفنا نََدعُ العناصر منفصلة، أما في عملية الَخلْق فإننا نضم العناصر 

كلها معاً.
ومــن جهٍة ثانية؛ فإنّ الحــدث هو المخلوق، وهذا المخلــوق هو الواقعة 
الظاهرة، وهذه الواقعة هي القيمة الذاتية للخلْق الفاعل؛ لكنهما في الحقيقة 
، يعني  ليسا وجودين فرديين حقيقيين؛ الَخلْق والمخلوق. إنما هما وجوٌد فردي

أنهما المخلوُق ذاُته.
إنّ وصف الوجوه المتعددة ـ التي من خاللها تســري األحداث الحقيقية 
المختلفة فــي الطبيعة ـ هو في الوقــت ذاته وصٌف للعالقــات المتعددة في 
العالم الفيزيقي والعالم الروحي؛ ذلك أنّ الحدث العقلي يتفرع أو يتولد من 
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نظيره الفيزيقي، وهو في الوقت نفِسه يمتلك خاصية القدرات اإلدراكية، التي 
تصب في اإلحساس بالقيمة؛ لكنه في األساس قدرةٌ إدراكيٌة شفافة.

واســتنادًا إلى الحدث الفيزيقي هناك طريقتان للتجاوز الخّالق؛ األولى 
تؤدي إلى حــدٍث فيزيقي آخر، أما األُخــرى فتؤدي إلى الحدث االنعكاســي 
المتفرع. إنّ الســبيل الفيزيقي يدفع باتجاه أحداث فيزيقية على أساس أنها 
كوائن زمانية متوالية في حياة الجسم. أما السبل األُخرى فإنها تربط الحياة 
الجسدية بالحياة العقلية أو الروحية. إنّ الحدث العقلي هو واقع أساسي في 
العالم الروحي، تماماً مثل الحديث الفيزيقي لــإلدراك األعمى، وهو واقعٌة 

أساسيٌة في العالم الفيزيقي.
دة؛ بل  ليس هناك شيء اســمه القيمة المجر
دة، والتي تشــكل وحدة  هناك دائمــاً قيمٌة محــد
دة  اإلحســاس، والناجمة عن تجمع العوامل المحد
دة  واقعياً. وهــذه اإلحساســات التقديريــة المحد
والمختلفة ـ رغم اختالفها ـ قابلة للمقارنة، وأساس 
هذه القابلية للمقارنة هو ما ندعوه هنا «القيمة». 
إنّ هذه المقارنة ترّتب األحداث المختلفة بحسب 
تعلقها بعمق القيمة (نظرًا واعتبارًا)، وعندما يكون 

العمق ضئيًال أو صفرًا؛ فإنّ هذا يعني انهيار الواقع. كل المقادير العميقة هي 
فقط إسهاٌم لعنصٍر في التشكيل المؤدي إلى القيمة العميقة.

ولذا فإنّ األحداث المختلفة تسمح بالمقارنة استنادًا إلى عمقها النسبي 
في االقتراب من الواقع؛ ذلك أنّ األحداث يتباعُد أحُدها عن اآلخر من خالل 
تقديرات الواقع. وهكذا فإنّ المقاصد النهائية هللا 8 من خالل تحقق القيم 
بمعنًى ما تصبح غاياٍت خّالقة؛ ذلك أنه من دون اهللا 8 ال تتمكن العناصر 
الشكالنية من القيام بوظائفها؛ فلن تكون هناك مخلوقات من دون انتظام، أو 
يتحول األمر إلى فوضى وارتباك؛ إن لم يجر التحييد من جانب المشاعر. إنّ 

«اإلحساس» هنا يصبح مقارناً للواقع، أو أنه ُيستعمُل كذلك.

إّن وHX ا���4ه 
 ��ا��!1�دة ـ ا�!� �� Fال�
 ;$�$�Nاث ا��
,��ي األ
$1; ـ Jا� �� ;�'!Iا��
 HٌXا��-� ذا,+ و �� �_
�'1ال-�ت ا��!1�دة
 ���m$��� ا����1 ا�
.�
وا����1 ا��و
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إنّ النظام هو ّعلُة هذا العالم؛ وليس صحيحاً أنه يمكن أن يكوَن هناك 
عالٌم واقعي، يشــكّل مصادفًة نظاماً للطبيعة. هناك عالم حقيقي، ألنّ هناك 
نظاماً للطبيعة، وما لــم يكن النظام موجودًا فلن يكون العالم موجودًا، وألنّ 
العالم موجود فنحن على يقين أنّ النظام موجود. إنّ انتظام الوحدات الفردية 

هو عنصر أساس في الموقف الميتافيزيقي، الذي يعرُض العالم الحقيقي.
إنّ هذا المسار الفكري يوّسع من برهانية كانط Kant؛ فقد رأى ضرورة 
الوجود اإللهي في النظــام األخالقي لكْن مع الميتافيزيقا فإنه أبعد البرهان 
عن الكون. والمقولة الميتافيزيقية المطورة هنا تجد أصول العالم حقيقًة في 
الخبرة األخالقية، وليس ـ كما عند كانط ـ في الخبرة اإلدراكية المباشــرة. 
ولذا فإنّ كل نظامٍ هو نظاٌم أخالقي؛ والنظام األخالقي يتكون فقط من وجوٍه 
دٍة لذاك النظام. إنّ العالم الحقيقي هو نتيجة للنظام األخالقي، والنظام  محد

األخالقي هو أيضاً ناجم عن الحضور اإللهي.

ا���� وا��وح:

س ديكارت فلسفته على رســمٍ ميتافيزيقي مختلف للعالم الواقعي؛  أس
لقد انطلق من العقول المفكرة ومن األجســام الممتّدة، والتي تتكون من 
المواد العضويــة وغير العضوية، واليوم فإنّ أحــدًا ال ينكر تقريباً وجود 
أجسامٍ وعقول؛ َبْيَد أنّ التساؤالت ترد عن العالقات بين األجسام والعقول 
في نظام األشــياء. ويّدعي ديكارت أنها جميعاً جواهــر فردية أو مفردة، 
بحيث تكون كل مادٍة جوهرًا، وكلّ عقل جوهرًا أيضاً. وقد سأل أيضاً ماذا 

يعني بالجوهر، وأجاب:
«نعني بالجوهر الشيء الذي يقوم بنفسه، وال يحتاج في وجوده إلى غيره. 
والجوهر بهذا المعنى ـ أي الذي يتفرد بذاته ـ هو اهللا. أما األشياء األُخرى؛ 
فإنها تحتاج إلى اهللا في وجودها. وعلى العكس من ذلك؛ فإنّ الجوهر المادي 
والعقل أو الجوهــر المفكّر، كالهما مخلــوق؛ وهذا ألنها أشــياء تحتاج في 
وجودهــا إلى اهللا الخالــق... وهكذا فإننــا عندما نتحدث عــن الصفات أو 
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ندركها، نصل إلى االستنتاج أنّ الشيء الحاضر أو الجوهر هو الذي تتعلق به 
(الصفات)، ويصبح ضرورياً».

إنّ هذه العبارات هي مجمل الشروط التي قام عليها التفكير العلمي في 
القــرون األخيرة. إن العالم المتكــون من عناصر مادية تتعلّق به ِســمات أو 
صفات. وفي تصور ديكارت هذا هناك صعوباٌت ال يمكن تجاُوزُها، والتي تؤّدي 
إلى استسهاالت، ومن ضمنها المقولة العامة عن المادة بخصائصها أو ِسماتها 
(أعراضهــا؟). ديكارت يفتــرض ثالثة أنواٍع مــن الجواهــر: اهللا، والمادة، 
والعقول. أمــا برهان ديكارت على وجود اهللا فال تأخذ بــه غير قلٍة قليلٍة من 

الفالسفة غير الدينيين، والالهوتيين. ولو أخذنا 
بمنطلقــات ديكارت؛ فــال أدري كيــف يمكن أن 

نتعرف على ما يعّدُه برهاناً على الوجود اإللهي.
إنّ تبسيطات ديكارت التي سبق ذكرها عندما 
نأخذها باالهتمام؛ تعني إسقاط شكلين من أشكال 
الجواهر. وعلى سبيل المثال يمكن إسقاُط مقولة 
اإلله، واإلبقــاء على المادة والعقل، أو إســقاط 
مقولة اإلله والعقل واإلبقاء على المادة، بحسب 
مــا ذهب إليــه هوبــز. أو التنازل عــن المادة، 

واالعتراف باهللا والعقل؛ كما ذهب لذلك بركلي. أو إســقاط العقل والمادة، 
ويبقى اهللا وحده، وفي هذه الحالة يصبح العالــم الزماني مظهرًا أو صفًة 

هللا 8 .
إنما المهم في كل هذه الفلسفات أنها تشترك أو تفترض وجود الجواهر 
المفــردة، والجواهر واحدة في هــذه الحالة أو متعــددة، و«التي تنوجد وال 
تحتاج في وجودها إلى أشــياء أُخرى». وهذه الفرضية أو المقدمات بالذات 
ترفضها المقولة األفالطونية التي عرفتها في المحاضرة. فليس هناك وجوٌد 
متفــرٌد، بما في ذلك التصور األُلوهي «الذي ال يحتاج في وجوده إلى شــيء 
آخر». فبحسب الفرضية التي أطرُحها في محاضرتي؛ فإنّ كل ذاٍت أو إنية هي 
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في أصلها اجتماعية؛ أي أنها تحتاج إلى المجتمع لكي تستطيع الوجود؛ ذلك 
أنّ المجتمــع هو لكلّ وجوٍد حقيقي أو مثالي يشــكّل الكون الشــامل، والذي 

يتضمن أشكاله النموذجية.
َبْيَد أنّ ديكارت ُيحسُب له إنجازٌ كبير، وهو ذْكرُه لوقائع تحتاج إليها كل 
فلسفٍة في بنائها أو نظامها. هناك أجزاء مادية، وهناك عقول. وكل من المادة 

والعقل يجب أن يكونا ضمن النظام الميتافيزيقي.
واآلن؛ فإنّ كل وجوٍد فردي حقيقي ـ بحســب مقولة هذه المحاضرة ـ هو 
في حّد ذاته حدٌث محــدوٌد من فعل القوة اإلدراكية، والمادة والعقل ـ اللذان 
من خــالل هذا الطريق يحققــان وجودهما ـ يجب أن يســتمدا فرديتهما من 
الوجه الذي تحققا فيــه. فطبيعة كل مادٍة جزئية، يجب مــع كل حدٍث بهذه 
الطريقة أن تمتلك شيئاً من العام والمشترك. كل مادٍة جزئية وكل عقل تشكّل 
جماعًة فرعيــة، وبهذا المعنى يكونان مقارنيــن أو موازيين للعالم الحقيقي؛ 
لكنّ كل َحَدث ـ هو في خصيصته باعتباره مخلوقاً مكتمًال ـ ذو قيمٍة من وجٍه 
حقيقي وخاص. فكل عقــٍل إذًا يمثّل ُبعدًا أو طريقاً ـ هو في تحققه من خالل 
األحداث والوقائع ضمن جماعٍة معينة ـ يمثّل في الوقت نفِسه شكًال من أشكال 
القيمة. وكذلك األمر مع كلّ مادٍة جزئية ـ أو إلكترون ـ تمتلك طريقاً للتحقق، 
واألحداث المختلفة في الجماعة تصنع القيمة التي تحيط بتلك المادة. وعلى 
هذا الطريق ـ وســواءٌ أكان مادياً أو تأملياً ـ فإنّ المحيط أو الســياق يحدد 
ـ ولو بشــكٍل جزئي ـ األحداث الحاصلــة؛ َبْيَد أنّ العام أو المشــترك الذي 
تتقاســمه األحداث ـ ولكي يصطنع طريقاً للتأمل العقلي أو للمادة ـ يجب أن 
يتفرع على الشــروط والعناصــر التي حــددت أو أثرت في ذلــك الوجه أو 
الطريق. والمحيط يمكن أن يشّجع هذا الموروث أو أن يشكّل عقبًة دونه؛ لكنّ 
هذا التأثير ينبغي أن يكون خافياً أو يمارس نفوذه بأشكاٍل غير ظاهرة. بحيث 
إنه وفي الواقع يؤدي إلى إعطاء العام والمشــترك خالل كل عملية التحقق، 
وفي حاالت النــاس والحيوانات؛ فإنّ هنــاك طرائق للعقــل والتعقل وأُخرى 
للمادة، والتي تقع في أشّد أشكال االنتظام؛ وسنتحدث عن ذلك مباشرًة. وفي 

كلّ مادٍة غير عضوية؛ فإنّ كل طريٍق تأملي أو تعقلي يصبح غير ذي قيمة.
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إنّ اإليمــان بالوجود العقلي أو الروحي المحــض يعني في هذه النظرية 
الميتافيزيقية أنّ هناك طرائق للتعقل، حيث تصبح الطرق المادية بدورها غير 
ذات قيمة. وفي الزمن الحاضر؛ فإنّ اإليمان األرثوذكســي يذهب إلى أنّ كل 
دة، أما بالنسبة للحيوانات؛ فإنّه ال طريق من  البشر بعد الموت لهم طرٌق محد
أي نوع. وفي الحاضر أيضاً فإنه في الطريق الروحي يجري االدعاء أيضاً أنّ 
الوجود الروحي من خصائصــه الخلود. والفرضيُة التي أعمل عليها هنا تقول 
بأنه ال دليَل على ذلك االعتقاد. وهذه المقولة ترى أيضاً أنّ الوجود الروحي 
الخالص والخالد غير متصور إلى جانب اهللا، وليس هناك ما يفسر لماذا ال 

يمكن حسم هذه القضية من خالل اعتباراٍت دينية 
أو غير دينية؛ إنما ينبغي أن تكون تلك األسباب أو 
األدلة مدعاًة للثقة. وفــي هذه المحاضرة فنحن 
نبحث القضية في أفٍق أوسع، وُيهم اإلنسانية كلها. 
َبْيَد أنه إذا لم تكن األدلة والعلل قابلًة لالنتظام 
فــي نظرية؛ فــإنّ تأثيــرات االعتبــارات واألدلة 

الخاصة تبقى ضعيفة.

ا��1'$; ا�Iّال-;:

إنّ هذا العرض المتعلّق باستمرار وجود المادة والعقل يعلل هذا االستمرار 
على النحو الــذي يجعل من ذلك عملية التمثيل أو المســار للنظام. إنّ هذه 
 األرض تســتمر في الوجود ألنّ العملية (التفاعليــة) تخضع لنظام، وهي ُتِمد
ذاك النظام بالقوة الخّالقة ثانيًة بعد ثانية، ودقيقًة بعد دقيقة، وســاعًة بعد 
ســاعة، وعاماً بعد عام، وقرناً بعد قرن، وعصرًا بعد عصر؛ من خالل حفظ 
هذا التشكل المركب في تمركٍز للقدرات اإلدراكية العارفة. والعملية كلها هي 
التي تجعل من الكون وحدًة قائمة. وهي تســتمر ألنّ الكوَن هو عملية، ووقائع 
ناجمة عن عناصره الذاتية. وكل واقعٍة تتضمن الكل الشامل، بحيث ال يسقط 
شيء أو ُيهمل، وسواء أكان صيغًة ذهنية أو واقعًة حقيقية؛ بيد أنّ هذا المسار 
الممتد والمتجدد يورد الوقائع على مراحل بحســب مراحــل األهمية أو عدم 
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األهمية ضمن وحدة المشــاعر، ويصــب بالنظر لهذا التحدد فــي التحربة 
الواعية، والتي هي المسار ذاته. ولذا فإنّ كل حالٍة من حاالت الخبرة تصبح 
ممكنًة، بقدر ما تسمح بها الوقائع الســابقة. إذ إنّ هذه الخبرات والمعارف 
ضرورية للمســار والنظام؛ ألنها هي التي تشــكّله. إنّ حفــظ هذه الخبرات 
ونقلها على مدى عصور في التاريــخ الحي، ومن حالٍة إلى حالة، ومن خالل 

األحداث المتتالية تستدعي؛ وجود نظامٍ صارمٍ للعالم الحقيقي.
إنّ العملية الخّالقة (أو المسار المتتابع) يمكن التعرف عليه في وحداته؛ 
ذلك أنّ كل حدٍث حقيقي ُيسهُم في والدة أو بزوغ حدٍث آخر، يدخل في الخبرة 
طة من حدٍث إلى حدث، وإنّ كان  العامة. وليست هناك سلسلة مستقيمة ومبس
وجــوُد الخّط العامّ ممكنــاً. فالعالم كلــه يتحرك معاً من أجــل خلٍق جديد. 
والمسار يعطي عملية الَخلْق ُفرَصها وحدوَدها. إنّ الحدود هي نفُسها الفَُرص، 
د. وهنا، فإنّ  وإنّ الواقــع العميق ـ يعني التجربة الحية ـ هو فــي جوهره تحد
التحدد هو عبارةٌ عن العناصر الداخلة في الكل الشامل والتي يؤثّر بعُضها (في 
الَخلْق المتتابع)، بينمــا ُيعَزلُ البعُض اآلخر. إنّ عمليــة الَخلْق هي في الوقِت 
نفِسه عمليُة إقصاء كما أنها عملية ضم وتضمين، و«اإلقصاء» هنا يعني الحكم 

بعدم األهمية في الوحدة الجمالية، كما أنّ التضمين يعني األهمية للمسار.
إنّ والدة الحالة الجديــدة، يعني الدخول في الجديد. ولنتأمل معاً كيف 
أنّ كل حالٍة مفردٍة (والتي أسميها: العلة) تدخل في عملية الخلْق. إنّ الجديد 
ـ والــذي يتفرع على الحالــة أو ينبثق عنهــا ـ هو عبارةٌ عن إطــالع العالم 
الحقيقــي على مجموعــٍة جديدٍة من الِصيَــغ المثالية. والمــدى الزماني هو 
بالمعنــى الحرفي تجديد العالــم أو تجويده باألفكار (الجديــدة). لقد قال 
فيلسوٌف كبير1: إنّ الزمان هو عقل أو روح المكان. وفي حاالت والدة الجديد 
من حول مركٍز جديٍد للخبرة؛ فإنّ األشــكال الجديدة ُتعــّد «نتيجة». ونحن 
نتأمل هنا األهمية الخاصة للنتيجة بحســب الســبب الخاّص، والذي يجري 
توجيهه من جانب َحَدٍث سابق. والناتج في هذه الحالة يجمع أو يصهر السبب 

Alexander, Mind, Space, and Deity. Bd.II. P. 43. 1 ـ 
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مع النتيجة، على أســاس أنّ تلك النتيجة تتحدد أهميتها بحسب ترتبها على 
العلة، وفي عملية الصهر بين الســبب الخاص والنتيجة بالنظر إلى أنّ تلك 

النتيجة بحسب أهميتها تتحّدد ومنزلتها من خالل الترتب على ما سبق.
وفي هذا الصهر بين العلة والنتيجة؛ فإنّ عملية الَخلْق تجلب معها أشياء 
حقيقيــة، كمــا تجلب ـ في دخولهــا إلى هذا المســار ـ بعض األشــياء غير 
الحقيقية، وهــذه العملية تتضمــن الوصول إلى الحقيقة مــن خالل النتائج 
التأملية التي تصنــع الوحدة مع العلة الحقيقية وفي الصيغة األرســطية فإنّ 
عملية االنصهار تتم بين الُمنْوَجد والذي لن يوجد. وهكذا فإنّ مولد الخبرة 

الجمالية الجديدة يتأسس  على التمسك بمبدأين 
جماليين، من خالل المقصد أو الغاية الخّالقة:

إن النتيجــة الجديــدة ينبغــي أن تتحــدد  ـ 1
تراتبيتُها تبعــاً ألهميتها؛ وذلــك من خالل 

تعريف الطبيعة بربطها بالعلة.
وإنّ النتيجة الجديدة ينبغي تحديد تراتبيتها  ـ 2

تبعــاً ألهميتهــا؛ وذلــك بالربــط بتعريــف 
الطبيعــة؛ من أجل اإلبقاء علــى تضاٍد معيٍن 

نوعاً ما مع العلة.
إنّ هذين المبدأين متفرعان على مقولٍة مؤداهــا أنّ الواقع الحقيقي هو 
عبارةٌ عن الخبرة الجمالية، وكل الخبرة الجمالية عبارة عن مشــاعر ناجمة 
عن شرط تحقيق التضاد السالف الذكر. ولذا ينبغي أن تكون النتيجة متماثلًة 
مع العلة. وهذا من أجل حفظ التحدد؛ لكْن في الحاالت المتضاّدة فإنّ التقابل 
ينبغي أن يســتمر لتحقيق الحيوية والنوعية. في العالم الفيزيقي يأتي مبدأ 
التقابل تحت شــرط الهوية في القانــون الفيزيائي؛ بحيــث إنّ التأرجح في 
الطبيعة األساســية يدخل ضمن العناصر الَذرية أو الجوهرية. فالتأرجح هو 
عبارةٌ عن عودة التقابل من داخل الهوية المنتظمة، وإمكانية الوزن في سائر 
العالم الفيزيقي تستند تماماً إلى هذا المبدأ؛ فالوزن يعني تعداد التأرُجح.

إّن ا��1'$; ا�Iّال-;
 (S%�!!أو ا����ر ا��)
���2 ا�!1�ف �'$+ �� 
 6Y أّن pا,+؛ ذ��
و
 �� �ُ���ُ ��$�

�ٍث 
 ،�Fٍث آ�
والدة أو %mوغ 
�ة ا���1;.I6 �� ا�F��



454

والعالم ا(سالم 

إنّ فيزياء األعراض هي عبارةٌ عن مجموعٍة من التأرجحات، والتأرجحات 
الفيزيائية تعني ـ من خالل الفيزياء التجريدية ـ التعبير عن المبدأ األساسي 
للخبــرة األخالقية. إنّ المثــال أو النموذج اإلضافي للمبــدأ ذاته موجوٌد في 
العالقة بين الجســد والروح. فكل من الروح والجسد يرجع في تاريخ حياته 
إلى سلســلٍة من األحداث الواقعية. وهكذا نجد الســياق الذي نبحث عنه في 
العملية الخّالقة، التي تحدث من خالل الحدث الفيزيائي في حياة الجســد، 

والتي تتضّمن الرجوع في الحياة الروحية.
إنّ الحدث الفيزيائي يســري بكونه حقيقياً، وبكونه إســهاماً في الحدث 
الروحي. إنّ إقــالب العلة ـ والذي هو عبارةٌ عن تأمالت متجددة ـ يصبح في 
هذه الحالة أساســياً. إنّ اإلقالب هو تفكيٌك للتشــكيل الــذي يبدو ظاهرًا، 
وبذلك فإنّ المسار من الجسدية إلى الروحي والعقلي، يشكّل ُبعدًا من أبعاد 
التجــاُوز، بالمقارنة مع التحول من حدٍث مادي إلى آخــر. وفي هذه الحالة 
وداخل هذا المفهوم يكون الترتيب الجديد للتقابــل. وهنا يكون التقابل بين 

التركيب نفسه ومضاداته؛ أي التحليل.
في حالة والدة الحدث الروحي تكون النتيجة دخول الجديد المثالي في 
الواقع؛ حيث يصبح ذا قوٍة تحليلية في مقابل ترتيب العلة. واألشكال المثالية 
ـ والتي تصبح تراكيب ـ هي التي ُتســّمى مفاهيــم. والمفاهيم تقابل الخبرة 
العمياء ذات القــوة التحليليــة. وتركيبها هذا من ضمن الحــدث الفيزيائي 

األعمى بالنظر إلى درجة أهميته للمفاهيم.
إنّ تعبير «الخبرة المباشرة» يمكن أن يكون له أحد معنيين بحسب ما هو 
عليه في الحقيقة، وهل هو حدث فيزيائي أو حدث عقلي أو تأملي. فهو يمكن 
أن يكون تحقيقاً كامًال للعالقات الفيزيائية ضمــن الوحدة العمياء للقدرات 
اإلدراكية. وبهذا المعنى فإنّ «الخبرة المباشرة» تعني واقعاً فيزيائياً أساسياً. 
إنمــا في المعنــى الثانوي والمســتعمل؛ فــإنّ المقصود هو الوعــي بالخبرة 
الفيزيائيــة. إنّ هذا الوعي هو حدٌث عقلي، وهو يملــك طبيعة تحليل الخبرة 
الفيزيائية من خــالل التركيب أو الصيرورة إلى مفاهيــم، تجد تحققها في 

تضمينها في العمل العقلي.
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ويبقى هذا التركيب غير كامل؛ ألنه يظل متعلّقاً بحدود المفاهيم. وهذا 
التحديد يوَصُل إليه من خــالل تراُتبية أهمية المفاهيم في الحدث الروحي. 
إنّ أكثر الحقائق اكتماالً هي تلك المزدوجة؛ أي فيزيقية وعقلية. َبْيَد أنه في 
بعض العمليات الغائية؛ فإنّ عالئق األهمية تتراوح بين القطبين: جهة افتقاد 

المعنى، وبالمقابل التوصل إلى غلبة أحد القطبين تماماً.
إنّ الحــدث العقلي ذا القيمة المحققة هو قيمــٌة معرفية، وهذه القيمة 
المعرفية ناجمة عن الطبيعة الكاملة للعمليات الخّالقة في العالم المخلوق، 
وفي العمليــة الخّالقة أو اإلبداعية ليس هناك شــيءٌ ال يصــب في العالم 

الحقيقــي. وكذلك تصب النزعــُة اإلبداعية من 
خالل الغائية في الخلْق العقلي، والذي يكون له 
هدٌف مثالي واٍع. وكذلك اهللا ســبحانه ـ والذي 
هو شــرط الخلــق اإلبداعي واالنتظــام ـ يفيض 
بحسب كماله باعتباره الحكم األخالقي، فيصبح 

مخلوقاً عقلياً.
إنّ نظام العالــم ليس مصادفًة؛ فليس هناك 
شــيء حقيقي من دون قــْدٍر معيٍن مــن النظام. 
والحقيقــة الدينيُة هــي عبارةٌ عــن إدراك هذه 

الحقيقة؛ وهي أنّ نظام العالم هو عمق واقع العالم، قيمة العالم في شموليته، 
وفي أجزائه، جمالية العالم، حبّة الحياة، سالم الحياة، والسيطرة على الشر 
ـ كل ذلك يتعلق بعضه ببعض. وكل ذلك ال يمكن أن يكون مصادفة، واستنادًا 
إلى هذه الحقيقة: أنّ الكون هو إبداعٌ مع حرياٍت ال تنتهي، وأفق من األشكال 
التي تشــير إلى إمكانياٍت غير محدودة. َبْيَد أنّ هذه العملية اإلبداعية وهذه 
األشــكال جميعاً ليســت في المقام المالئم، للتوصل إلى الحقيقة، من دون 

االنتظام المثالي، وهذا االنتظام هو اهللا.
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مجلة تصدر عن وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية في سلطنة ُعمان وتهدف إلى 
تحقيق الغايات التالية:

ترسيخ اإلسالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر. ـ 1
إعادة االعتبار لالجتهاد بوصفه مســألة حيوية في الفكر اإلســالمي من أجل  ـ 2

تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته.
العمل على إصالح مواطن الخلل في الفكر اإلســالمي وفتح المجال لتصورات  ـ 3

إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، 
بعيدًا عن التعصب.
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تتوخى مجلة (  ) فــي المقاالت التي تنشــرها الموضوعية واالهتمام • 
على حد ســواء برؤية فاهمــة للقضايا الحضاريــة اإلســالمية, ولمقتضيات 

الموقف العربي واإلسالمي الحاضر.
يشترط في البحث أّال يزيد حجمه على عشــرة آالف كلمة، وأّال يكون منشورًا • 

من قبل.
تشــترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات األجنبية الحيّة أن تكون خاصة • 

بها، ولم تنشر من قبل.
يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشــر العتبارات فنية محضة، ال عالقة لها • 

بقيمة الدراسة أو بمكانة صاحبها.
األبحاث التي ُترســل إلى المجلة ال ُتعاد إلى صاحبها، نُشــرت أم لم ُتنشر، • 

والمجلة ليست ملزمة بإيضاح أسباب عدم نشرها.
يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.• 
ما تنشــره (  ) من بحوث يعبّر عــن وجهة نظر أصحابهــا، وال يمثل • 

وجهة نظر (  ) أو الجهة التي تصدر عنها، بالضرورة.
ترســل البحوث إلى عنوان المجلــة مطبوعة على قرص أو إلــى بريد المجلة • 

اإللكتروني. متضمناً التعريف بالمرسل وعنوانه.




